
Knjiga povzetkov

6. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva

Kongres SMD 2014
24. – 26. september 2014 
Bled, Slovenija
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Sreda: 24.9.2014
10:00 Registracija
12:00-12:15 Otvoritev kongresa
12:15-13:00 Plenarno predavanje

| PPr Raspor VARNOST ŽIVIL 
13:00-14:00 Odmor za kavo in prigrizek
14:00-16:00 Medicinska mikrobiologija z epidemiologijo   Rupnik, Steyer
14:00-14:30 | VPr-01 Strle LYMSKA BORELIOZA PRI LJUDEH
14:30-15:00 | VPr-02 Rupnik CLOSTRIDIUM DIFFICILE IN NOVOSTI GLEDE OKUŽB
15:00-15:15 | Pr-01 Avguštin KOLOREKTALNI RAK IN ČREVESNA MIKROBIOTA
15:15-15:30 | Pr-02 Fajs VIRUS KKHM IN INTERFERONI TIPA I
15:30-15:45 | Pr-03 Jančič WALLEMIA SEBI IN EKSTREMOFILNE GLIVE
15:45-16:00 | Pr-04 Uršič POJAVLJANJE RINOVIRUSOV PRI ZDRAVIH IN BOLNIH
16:00-16:30 Odmor za kavo
16:30-18:30 Veterinarska mikrobiologija in zoonoze  Smole Možina, Ocepek
16:30-17:00 | VPr-03 Hostnik ERADIKACIJA STEKLINE V SLOVENIJI
17:00-17:15 | Pr-05 Avberšek PATOGENI KLOSTRIDIJI V PERUTNINSKI PROIZVODNJI
17:15-17:30 | Pr-06 Bandelj CLOSTRIDIUM DIFFICILE NA KMETIJAH KRAV MOLZNIC
17:30-17:45 | Pr-07 Gruntar CAMPYLOBACTER JEJUNI V PERUTNINSKIH KLAVNICAH
17:45-18:00 | Pr-08 Kušar KUGA POTOČNIH RAKOV V SLOVENIJI
18:00-18:15 | Pr-09 Toplak KORONAVIRUSI PRI GOVEDU S PLJUČNICO
18:15-18:30 | Pr-10 Zadravec ADENOVIRUSI PRI PTICAH V SLOVENIJI
19:30 Svečana otvoritev kongresa

Četrtek: 25.9.2014
08:30-10:30 Rastlinska mikrobiologija   Gerič Stare, Ravnikar
08:30-09:00 | VPr-04 Ravnikar VIRUSI V VODAH IN NOVE METODE DIAGNOSTIKE
09:00-09:15 | Pr-11 Dreo DOLOČANJE IN KVANTIFIKACIJA BAKTERIJ Z ddPCR
09:15-09:30 | Pr-12 Gerič Stare RAZNOLIKOST OGORČIC KORENINSKIH ŠIŠK
09:30-09:45 | Pr-13 Kutnjak SEKVENCIRANJE NGS IN RAZNOLIKOST VIRUSOV
09:45-10:00 | Pr-14 Mehle RASTLINSKI VIRUSI IN VIROIDI V VODAH
10:00-10:15 | Pr-15 Naglič BAKTERIOFAGI KOT BIOPESTICIDI PRI MEHKIH GNILOBAH
10:15-10:30 | Pr-16 Viršček Marn VIROIDI IN ŠKODA NA RASTLINAH
10:30-11:00 Odmor za kavo
11:00-12:50 Industrijska mikrobiologija  Čepeljnik, Ocepek
11:00-11:20 | VPr-05 Mrak SINTETIČNA BIOSINTEZNA POT ZA SUPERSTATINE
11:20-11:35 | Pr-17 Čater BIOPLINSKA PROIZVODNJA IZ PIVOVARSKIH TROPIN
11:35-11:50 | Pr-18 Kolbl ANAEROBNA PRESNOVA PAPIRNIŠKEGA BLATA
11:50-12:05 | Pr-19 Kralj Kunčič MIKROBIOLOŠKI IZZIVI V TEKSTILNI INDUSTRIJI
12:05-12:20 | Pr-20 Lapanje NOVOST PRI ODSTRANJEVANJU PESTICIDOV V VODAH
12:20-12:35 | Pr-21 Petković REGULACIJA BIOSINTEZE ERITROMICINA IN OMIKE
12:35-12:50 | Pr-22 Sabotič VIŠJE GLIVE KOT BOGAT VIR LEKTINOV
12:50-13:50 Kosilo
13:50-14:50 Ogled posterjev MEDICINA | VETERINA | RASTLINE | INDUSTRIJA
14:50-15:15 Predstavitev najboljših posterjev
15:15-15:30 Simpozij Mikro+Polo

15:30-17:00 Okrogla miza: Izzivi mikrobiološke diagnostike  Ravnikar, Ocepek
| VPr-10 Žohar Čretnik IZZIVI SODOBNE MIKROBIOLOŠKE DIAGNOSTIKE

17:00-17:30 Odmor za kavo
17:30-19:00 Skupščina SMD
19:30 Svečana večerja s podelitvijo priznanj SMD

Petek: 26.9.2014
08:30-10:30 Mikrobna ekologija   Rupnik, Avguštin
08:30-09:00 | VPr-06 Stopar NANOSTRUKTURA MATRIKSOV V MIKROBNIH BIOFILMIH
09:00-09:15 | Pr-23 Bogovič Matijašić LACTOBACILLUS GASSERI IN MIKROBIOTA DOJENČKOV
09:15-09:30 | Pr-24 Danevčič EKOFIZIOLOŠKA VLOGA PRODIGIOZINA
09:30-09:45 | Pr-25 Gunde-Cimerman GOSPODINSJKI APARATI IN PATOGENE GLIVE
09:45-10:00 | Pr-26 Rijavec AEROSOLIZACIJA IN DISTRIBUCIJA MIKROORGANIZMOV
10:00-10:15 | Pr-27 Marinšek Logar INTERAKCIJE MIKROORGANIZMOV Z NANODELCI
10:15-10:30 | Pr-28 Zalar KSEROFILNE GLIVE IN TEKSTIL KULTURNE DEDIŠČINE
10:30-11:00 Odmor za kavo
11:00-12:50 Mikrobiologija živil  Barlič Maganja, Smole Možina
11:00-11:20 | VPr-07 Barlič Maganja IZKUŠNJE PROJEKTA FP7 VITAL IN KONTAMINACIJA ŠKOLJK
11:20-11:40 | VPr-08 Klančnik BAKTERIJE CAMPYLOBACTER IN INOVATIVNA POT DO VARNE HRANE
11:40-11:55 | Pr-29 Čadež BIODIVERZITETA KVASOVK V SLOVENSKEM OLJČNEM OLJU
11:55-12:10 | Pr-30 Janež BAKTERIOFAGI IN PREPREČEVANJE KAMPILOBAKTERIOZ
12:10-12:25 | Pr-31 Križman ESCHERICHIA COLI V ŠKOLJKAH IZ SLOVENSKEGA MORJA
12:25-12:40 | Pr-32 Ovca UČNE DELAVNICE V OSNOVNI ŠOLI IN VARNA HRANA
12:40-12:55 | Pr-33 Trkov ESBL V PIŠČANČJEM MESU IZ PRODAJNE MREŽE
12:55-13:50 Kosilo
13:50-14:50 Ogled posterjev EKOLOGIJA | ŽIVILA | GENETIKA
14:50-15:15 Predstavitev najboljših posterjev
15:15-15:45 Odmor za kavo
15:45-17:35 Mikrobna genetika, genomika in proteomika  Ravnikar, Avguštin
15:45-16:05 | VPr-09 Accetto PRIMERJALNA GENOMIKA BAKTEROIDET
16:05-16:20 | Pr-34 Gostinčar GENOM ČRNE KVASOVKE AUREOBASIDIUM PULLULANS
16:20-16:35 | Pr-35 Janežič PRIMERJALNA GENOMIKA BAKTERIJE CLOSTRIDIUM DIFFICILE
16:35-16:50 | Pr-36 Ambrožič Avguštin ENTEROBAKTERIJE IN VNOS TERAPEVTSKEGA PLAZMIDA
16:50-17:05 | Pr-37 Treven KONTAMINACIJE PRI METAGENOMSKEM SEKVENCIRANJU
17:05-17:20 | Pr-38 Zajc POSEBNOSTI GENOMA GLIVE WALLEMIA ICHTHYOPHAGA
17:20-17:35 | Pr-39 Žgur Bertok PROTEIN Usp BAKTERIJE ESCHERICHIA COLI
17:35 Zaključek kongresa



Tematski sklopi
Medicinska mikrobiologija z epidemiologijo 
MEDICINA

Veterinarska mikrobiologija in zoonoze 
VETERINA

Rastlinska mikrobiologija
RASTLINE

Industrijska mikrobiologija
INDUSTRIJA

Mikrobna ekologija
EKOLOGIJA

Mikrobiologija živil
ŽIVILA

Mikrobna genetika, genomika in proteomika
GENETIKA
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Pozdravni nagovor

Z velikim veseljem vas pozdravljam na 6. kongresu Slovenskega mikrobiološkega društva 
(SMD), ki je za vse nas priložnost, da predstavimo preteklo delo in naredimo načrte za 
prihodnost. Področje mikrobiologije je zelo široko in vsakemu, ki je delu predan, daje 
številne prilike za raziskovanje. Pridobivanje novih bazičnih znanj, hiter razvoj metod in 
aplikativna aktualnost tematike zahteva neprestano sodelovanje nas vseh, ki ni samo 
strokovna dolžnost, ampak izhaja tudi iz želje po sklepanju prijateljskih vezi.

Na kongresu lahko vsak od nas najde nekaj, kar ga zanima in čemur posveča svoj čas. 
Predanost stroki, ki je zelo raznolika, lahko vodi do zanimivih razprav, novih idej in 
nepričakovanih zaključkov. Vsak od nas prispeva nekaj novega znanja, ki ga lahko skupaj 
sestavimo v smiselno celoto.

Napredek stroke ni odvisen samo od aktivnosti posameznih raziskovalcev ali raziskovalnih 
skupin, ampak v veliki meri tudi od našega sodelovanja, izmenjave znanj, združevanja 
idej, tehnološke podpore, upoštevanja povratnih informacij iz prakse ter zavedanja, da 
se je skupnost od nekdaj bolje izkazala kot skupina nepovezanih posameznikov. Društvo 
je bilo ustanovljeno ravno z namenom povezovanja, zato ohranimo njegovo poslanstvo 
tudi v prihodnje.

Idilični Bled kliče k aktivnim znanstvenim razpravam in prijateljskemu druženju – 
dobrodošel vsak in vsi skupaj!

Matjaž Ocepek
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
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Vodja organizacijskega odbora

Matjaž Ocepek
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

Organizacijski / programski odbor

Matjaž Ocepek
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

Gorazd Avguštin
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Darja Barlič Maganja 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Tadej Čepeljnik
Sandoz Biopharmaceuticals Mengeš, Lek Pharmaceuticals d.d.

Barbara Gerič Stare
Kmetijski inštitut Slovenije

Nataša Kočar
Pivovarna Laško

Mateja Pate
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

Maja Ravnikar
Nacionalni inštitut za biologijo

Maja Rupnik
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta 
Center odličnosti CIPKeBiP

Sonja Smole Možina
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Andrej Steyer
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Organizacija kongresa

Slovensko mikrobiološko društvo 
http://www.smd.si/

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta 
http://www.vf.uni-lj.si/
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Sponzorji kongresa 

MIKRO+POLO    
http://www.mikro-polo.si/   

MEDILINE  
http://www.mediline.si/

ROCHE farmacevtska družba  
http://www.roche.si/  

BIOMEDIS M.B.    
http://www.bmgrp.si/

PIVOVARNA LAŠKO     
http://www.pivo-lasko.si/

B I O M I SE D

KEMOMED    
http://www.kemomed.si/

VWR International 
https://si.vwr.com/ 

srebrni sponzor

bronasti sponzorji

ostali sponzorji

Hvala vsem, ki so prispevali k uspehu kongresa SMD 2014!
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HERMES ANALITICA
http://www.hermes-analitica.si/

EPPENDORF   
http://www.eppendorf.com/

SANOLABOR   
http://www.sanolabor.si/

OMEGA
http://www.omega.si/

DOMEL TEHTNICA
http://www.domel.com/

CHEMASS  
http://www.chemass.si/

MEDIAS International 
http://www.medias-int.si/

ANTON PAAR GmbH   
http://www.anton-paar.com/

KAMBIČ laboratorijska oprema
http://www.kambic.com/

REMAS
http://www.remas.si/

GENIALIS
http://www.genialis.com/

LOTRIČ Meroslovje   
http://www.lotric.si/

NOACK
http://www.noackgroup.com/
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PROGRAM KONGRESA 
 
 

SREDA: 24.9.2014 
 
10:00    Registracija 
 
12:00-12:15   Otvoritev kongresa 
 
12:15-13:00   Plenarno predavanje  

│PPr   Peter Raspor    
KLIMATSKE SPREMEMBE, MOBILNOST IN GLOBALIZACIJA: VPLIV NA 
VARNOST ŽIVIL 
 

13:00-14:00   Odmor za kavo in prigrizek  
 
14:00-16:00   Medicinska mikrobiologija z epidemiologijo 

MEDICINA 
Maja Rupnik, Andrej Steyer 

 
14:00-14:30 │VPr-01 Franc Strle     

LYMSKA BORELIOZA PRI LJUDEH 
 

14:30-15:00 │VPr-02 Maja Rupnik     
NOVOSTI NA PODROČJU OKUŽB Z BAKTERIJO CLOSTRIDIUM DIFFICILE: 
EPIDEMIOLOGIJA IN PATOGENEZA 
 

15:00-15:15 │Pr-01  Gorazd Avguštin, Borut Štabuc   
KOLOREKTALNI RAK IN ČREVESNA MIKROBIOTA PRI SLOVENSKIH 
PACIENTIH  
 

15:15-15:30 │Pr-02  Luka Fajs, Katarina Resman Rus, Tatjana Avšič-Županc 
ANTAGONISTIČNO DELOVANJE VIRUSA KRIMSKO-KONGOŠKE 
HEMORAGIČNE MRZLICE NA ODZIV INTERFERONOV TIPA I 
 

15:30-15:45 │Pr-03  Sašo Jančič, Hai D.T. Nguyen, Jens Christian Frisvad, 
Nina Gunde-Cimerman    
WALLEMIA SEBI IN TRI SORODNE VRSTE: MEDICINSKO POMEMBNE 
EKSTREMOFILNE GLIVE, KI JIH DIHAMO IN JEMO 
 

15:45-16:00 │Pr-04  Tina Uršič, Monika Jevšnik, Sergeja Mar, Nina Gorišek Miksić,  
Polona Lobnik Rojko, Štefan Grosek, Marko Pokorn, Tatjana Mrvič,  
Franc Strle, Miroslav Petrovec   
POJAVLJANJE RINOVIRUSOV PRI BOLNIH IN ZDRAVIH OTROCIH, 
ODRASLIH IN OSTARELIH 
 

16:00-16:30   Odmor za kavo 
 
16:30-18:30   Veterinarska mikrobiologija in zoonoze 

VETERINA 
Sonja Smole Možina, Matjaž Ocepek 

 
16:30-17:00 │VPr-03 Peter Hostnik, Ivan Toplak, Tadej Malovrh, Gorazd Vengušt,  

Danijela Rihtarič    
ZAKLJUČNA FAZA ERADIKACIJE STEKLINE V SLOVENIJI 
 

17:00-17:15 │Pr-05  Jana Avberšek, Jasna Mićunović, Tina Pirš, Matjaž Ocepek,  
Neva Šemrov 
KJE JE VIR PATOGENIH KLOSTRIDIJEV V PERUTNINSKI PROIZVODNJI? 



Kongres SMD 2014 │ 6. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva 7 

17:15-17:30 │Pr-06  Petra Bandelj, Céline Harmanus, Maja Rupnik, Matjaž Ocepek,  
Modest Vengušt 
EPIDEMIOLOGIJA BAKTERIJE CLOSTRIDIUM DIFFICILE RIBOTIPA 033 NA 
DRUŽINSKIH KMETIJAH KRAV MOLZNIC V SLOVENIJI  
 

17:30-17:45 │Pr-07   Igor Gruntar, Darja Kušar, Mateja Pate, Matjaž Ocepek  
   KONTAMINACIJA PIŠČANČJIH TRUPOV S CAMPYLOBACTER JEJUNI  

MED PROCESOM KLANJA: ANALIZA DOGAJANJA IN DOLOČITEV 
KRITIČNIH TOČK 
 

17:45-18:00 │Pr-08  Darja Kušar, Vlasta Jenčič, Matjaž Ocepek, Martina Jaklič, Al Vrezec 
     KUGA POTOČNIH RAKOV V SLOVENIJI 
 
18:00-18:15 │Pr-09  Ivan Toplak, Danijela Rihtarič, Peter Hostnik, Tomislav Paller,  

Milan Pogačnik   
GENETSKA TIPIZACIJA KORONAVIRUSOV PRI GOVEDU S PLJUČNICO 
 

18:15-18:30 │Pr-10  Marko Zadravec, Mónika Z. Ballmann, Brigita Slavec, Jožko Račnik,  
Olga Zorman Rojs, Tomi Trilar, Bálazs Harrach 

    ADENOVIRUSI PRI PTICAH V SLOVENIJI 
 
19:30    Svečana otvoritev kongresa 
 
ČETRTEK: 25.9.2014 
 
8:30-10:30   Rastlinska mikrobiologija 

RASTLINE 
Barbara Gerič Stare, Maja Ravnikar 

 
8:30-9:00 │VPr-04 Maja Ravnikar, Nejc Rački, Nataša Mehle, Denis Kutnjak, Matevž Rupar,  

Jure Papler, Petra Kramberger, Andrej Steyer, Mateja Poljšak Prijatelj,  
Barbara Brajer Humar, Marjetka Stražar, Ion Gutierrez-Aguirre  
NOVE METODE DIAGNOSTIKE OMOGOČAJO NOVA SPOZNANJA O 
EPIDEMIOLOGIJI IN RAZNOLIKOSTI VIRUSOV V VODAH 

 
9:00-9:15 │Pr-11   Tanja Dreo, Manca Pirc, Živa Ramšak, Jernej Pavšič, Mojca Milavec,  

Jana Žel, Kristina Gruden 
IZBIRA PARAMETROV ANALIZE ZA DOLOČANJE IN ABSOLUTNO 
KVANTIFIKACIJO BAKTERIJ Z UPORABO KAPLJIČNE DIGITALNE PCR 

 
9:15-9:30 │Pr-12  Barbara Gerič Stare, Polona Strajnar, Saša Širca, Gregor Urek 
    RAZNOLIKOST IN EVOLUCIJA OGORČIC KORENINSKIH ŠIŠK NA  

PRIMERU VRSTE MELOIDOGYNE ETHIOPICA (NEMATODA)  
 
9:30-9:45 │Pr-13  Denis Kutnjak, Matevž Rupar, Ion Gutierrez-Aguirre, Polona Kogovšek,  

Tomaž Curk, Rocio Silvestre, Jan Kreuze, Maja Ravnikar 
ODKRIVANJE IN ANALIZE RAZNOLIKOSTI VIRUSOV S POMOČJO 
SEKVENCIRANJA NASLEDNJE GENERACIJE (NGS) 

 
9:45-10:00 │Pr-14  Nataša Mehle, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar  

   VODE LAHKO PREDSTAVLJAJO POMEMBEN VIR ZA BOLEZNI,  
KI JIH POVZROČAJO RASTLINSKI VIRUSI IN VIROIDI 

 
10:00-10:15 │Pr-15  Tina Naglič, Tanja Dreo, Špela Alič, Magda Tušek Žnidarič,  

Maja Ravnikar, Matjaž Peterka    
BAKTERIOFAGI KOT ALTERNATIVNI NAČIN OBVLADOVANJA  
MEHKIH GNILOB ORHIDEJ 

 
10:15-10:30 │Pr-16  Mojca Viršček Marn, Irena Mavrič Pleško   

VIROIDI, MAJHNE KROŽNE MOLEKULE RNA, KI LAHKO POVZROČAJO 
VELIKO ŠKODO NA RASTLINAH 

 
10:30-11:00   Odmor za kavo 
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11:00-12:50   Industrijska mikrobiologija 
INDUSTRIJA 

Tadej Čepeljnik, Matjaž Ocepek 
 
11:00-11:20 │VPr-05 Tadeja Vajdič, Matej Ošlaj, Gregor Kopitar, Peter Mrak  

   SINTETIČNA BIOSINTEZNA POT ZA VISOKOPRODUKTIVNO  
PROIZVODNJO UMETNIH, LAKTONIZIRANIH, OPTIČNO AKTIVNIH  
STRANSKIH VERIG PRI PRIPRAVI »SUPER STATINOV« 

 
11:20-11:35 │Pr-17  Maša Čater, Maša Zorec, Lijana Fanedl, Romana Marinšek Logar 
    PSEUDOBUTYRIVIBRIO XYLANIVORANS Mz5T, CLOSTRIDIUM  

CELLULOVORANS, FIBROBACTER SUCCINOGENES S85 IN  
RUMINOCOCCUS FLAVEFACIENS 007C POSPEŠUJEJO BIOPLINSKO  
PROIZVODNJO IZ ODPADNIH PIVOVARSKIH TROPIN 

 
11:35-11:50 │Pr-18  Sabina Kolbl, Blaž Stres    

VPLIV HIDROLITSKIH ENCIMOV NA NASTAJANJE METANA IN MIKROBNO  
ZDRUŽBO V SEMI-KONTINUIRANEM PROCESU ANAEROBNE PRESNOVE  
PAPIRNIŠKEGA BLATA 

 
11:50-12:05 │Pr-19  Marjetka Kralj Kunčič, Maja Bertoncelj, Tijana Ristić  
    MIKROBIOLOŠKI IZZIVI V TEKSTILNI INDUSTRIJI 
 
12:05-12:20 │Pr-20  Aleš Lapanje, Simon Istenič, Sebastian Sørensen, Jens Amand 
    ODSTRANJEVANJE PESTICIDOV IN NJIHOVIH REZIDUALOV S POMOČJO  

OLIGOTROFNIH BAKTERIJ 
 
12:20-12:35 │Pr-21  Hrvoje Petković, Vasilka Magdevska, Benjamin Kirm, Miha Tome,  

Marinka Horvat, Katarina Karničar, Marko Petek, Robert Vidmar,  
Špela Baebler, Polona Jamnik, Štefan Fujs, Jaka Horvat, Marko Fonovič,  
Boris Turk, Kristina Gruden,Gregor Kosec  
IDENTIFIKACIJA DOMNEVNEGA REGULATORNEGA PROTEINA, KI JE 
UDELEŽEN PRI BIOSINTEZI ERITROMICINA IN DIFERENCIACIJI 
SACCHAROPOLYSPORA ERYTHRAEA, Z OMSKIMI PRISTOPI 

 
12:35-12:50 │Pr-22  Jerica Sabotič, Simon Žurga, Janko Kos   

VIŠJE GLIVE SO BOGAT VIR LEKTINOV Z RAZNOLIKIMI LASTNOSTMI 
 
12:50-13:50   Kosilo 
 
13:50-14:50   Ogled posterjev MEDICINA │ VETERINA │ RASTLINE │ INDUSTRIJA 
 
14:50-15:15   Predstavitev najboljših posterjev 
 
15:15-15:30   Simpozij Mikro+Polo 
 
15:30-17:00   Okrogla miza: Izzivi mikrobiološke diagnostike  

Maja Ravnikar, Matjaž Ocepek 
 

│VPr-10 Tjaša Žohar Čretnik 
   IZZIVI SODOBNE MIKROBIOLOŠKE DIAGNOSTIKE 

 
17:00-17:30   Odmor za kavo 
 
17:30-19:00   Skupščina SMD 
 
19:30    Svečana večerja s podelitvijo priznanj SMD 
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PETEK: 26.9.2014 
 
8:30-10:30   Mikrobna ekologija 

EKOLOGIJA 
Maja Rupnik, Gorazd Avguštin 

 
8:30-9:00 │VPr-06 David Stopar   

NANOSTRUKTURA ZUNAJCELIČNIH POLIMERNIH MATRIKSOV V  
MIKROBNIH BIOFILMIH 

 
9:00-9:15 │Pr-23  Bojana Bogovič Matijašić, Tanja Obermajer, Luka Lipoglavšek,  

Tina Tušar, Primož Treven, Irena Rogelj  
VPLIV UŽIVANJA PROBIOTIKA LACTOBACILLUS GASSERI K7 V ZADNJEM  
MESECU NOSEČNOSTI NA MIKROBIOTO MATERINEGA MLEKA IN BLATA  
NOVOROJENČKOV  

 
9:15-9:30 │Pr-24  Tjaša Danevčič, Maja Borić, Maja Tabor, Nejc Starič, David Stopar 
     EKOFIZIOLOŠKA VLOGA PRODIGIOZINA 
 
9:30-9:45 │Pr-25  Nina Gunde-Cimerman, Monika Novak Babič, Jerneja Zupančič,  

Polona Zalar 
GOSPODINSJKI APARATI KOT POTENCIALNI IZVOR OKUŽB S HUMANIMI 
OPORTUNO PATOGENIMI GLIVAMI 

 
9:45-10:00 │Pr-26  Aleš Lapanje, Barbara Hubad, Tomaž Rijavec   

   PROCES AEROSOLIZACIJE KOT LIMITIRAJOČI DEJAVNIK DISTRIBUCIJE  
MIKROORGANIZMOV: SO RES VSI MIKROORGANIZMI LAHKO POVSOD? 

 
10:00-10:15 │Pr-27  Romana Marinšek Logar, Katarina Rajapakse, Maša Vodovnik 
    INTERAKCIJE IZBRANIH EVKARIONTSKIH IN PROKARIONTSKIH  

MIKROORGANIZMOV Z NANODELCI 
 
10:15-10:30 │Pr-28  Polona Zalar, Katja Kavkler, Andrej Demšar, Petra Belšagič,  

Nina Gunde-Cimerman    
KSEROFILNE GLIVE OKUŽUJEJO TEKSTILNE PREDMETE KULTURNE  
DEDIŠČINE 

 
10:30-11:00   Odmor za kavo 
 
11:00-12:50   Mikrobiologija živil 

ŽIVILA 
Darja Barlič Maganja, Sonja Smole Možina 

 
11:00-11:20 │VPr-07 Darja Barlič Maganja, Mateja Ambrožič, Peter Raspor  

VIRUSNA IN MIKROBIOLOŠKA KONTAMINACIJA ŠKOLJK: PRENOS 
IZKUŠENJ IZ EVROPSKEGA PROJEKTA FP7 VITAL V SLOVENSKI 
PROSTOR 

 
11:20-11:40 │VPr-08 Anja Klančnik, Sonja Smole Možina   

INOVATIVNI NAČINI OMEJEVANJA KONTAMINACIJE IN PREPREČEVANJA 
OKUŽB Z BAKTERIJAMI CAMPYLOBACTER 

 
11:40-11:55 │Pr-29  Neža Čadež, Gábor Péter, Peter Raspor 

ZDRUŽBE KVASOVK V SLOVENSKEM EKSTRA DEVIŠKEM OLJČNEM OLJU: 
NERAZISKANA BIODIVERZITETA 

 
11:55-12:10 │Pr-30  Nika Janež, Eva Zaletel, Andreja Kokošin,  Tanja Vranac, Jasna Kovač,  

Darinka Vučković, Sonja Smole Možina, Vladka Čurin Šerbec,  
Aleš Podgornik, Tomaž Accetto, Matjaž Peterka   
OPIS IN UPORABA BAKTERIOFAGOV KOT PROTIMIKROBNIH UČINKOVIN  
ZA PREPREČEVANJE KAMPILOBAKTERIOZ 
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12:10-12:25 │Pr-31  Manja Križman, Majda Biasizzo, Urška Henigman, Majda Golob,  
Irena Zdovc, Katja Molan, Jerneja Ambrožič Avguštin, Andrej Kirbiš 
GENOTIP IN ODPORNOST SEVOV ESCHERICHIA COLI V ŠKOLJKAH IZ 
SLOVENSKEGA MORJA 

 
12:25-12:40 │Pr-32  Andrej Ovca, Mojca Jevšnik, Gregor Jereb, Peter Raspor  
    VPLIV UČNIH DELAVNIC ZA OSNOVNOŠOLCE NA ZAGOTAVLJANJE  

MIKROBIOLOŠKE VARNOSTI ŽIVIL 
 
12:40-12:55 │Pr-33  Marija Trkov, Rupel Tatjana, Katja Molan, Jerneja Ambrožič Avguštin 
    GENOTIPIZACIJA SEVOV ESCHERICHIA COLI Z β-LAKTAMAZAMI  

RAZŠIRJENEGA SPEKTRA DELOVANJA (ESBL) OSAMLJENIH IZ VZORCEV  
PIŠČANČJEGA MESA V PRODAJNI MREŽI 

 
12:55-13:50   Kosilo 
 
13:50-14:50   Ogled posterjev EKOLOGIJA │ ŽIVILA │ GENETIKA 
 
14:50-15:15   Predstavitev najboljših posterjev 
 
15:15-15:45   Odmor za kavo 
 
15:45-17:35   Mikrobna genetika, genomika in proteomika 

GENETIKA 
Maja Ravnikar, Gorazd Avguštin 

 
15:45-16:05 │VPr-09 Tomaž Accetto   

PRIMERJALNA GENOMIKA BAKTEROIDET: OD MEHANIZMOV INICIACIJE  
TRANSLACIJE DO EKOLOGIJE 

 
16:05-16:20 │Pr-34  Cene Gostinčar, Janja Zajc, Martina Turk, Polona Zalar, Silva Sonjak,  

Tina Kogej, Robin Ohm, Anna Lipzen, Hui Wang, James Han,  
Igor Grigoriev, Nina Gunde-Cimerman 
DOLOČITEV GENOMSKEGA ZAPOREDJA ŠTIRIH VARIETET ČRNE 
KVASOVKE AUREOBASIDIUM PULLULANS 

 
16:20-16:35 │Pr-35  Sandra Janežič, Maja Rupnik   

PRIMERJALNA GENOMIKA BAKTERIJE CLOSTRIDIUM DIFFICILE 
 
16:35-16:50 │Pr-36  Daša Medvešček, Maja Čemažar, Gregor Serša,  

Jerneja Ambrožič Avguštin 
FREKVENCA IN UČINKOVITOST VNOSA TERAPEVTSKEGA PLAZMIDA  
pORF-hIL-12 TER PLAZMIDNEGA VEKTORJA pUC19 V IZBRANE  
ENTEROBAKTERIJE 

 
16:50-17:05 │Pr-37  Primož Treven, Vesna Mrak, Bojana Bogovič Matijašić, Simon Horvat,  

Irena Rogelj 
VPLIV KONTAMINACIJ NA REZULTATE METAGENOMSKEGA 
SEKVENCIRANJA MIKROBNIH ZDRUŽB V REDKO POSELJENIH OKOLJIH 
 

17:05-17:20 │Pr-38  Janja Zajc, Cene Gostinčar, Yongfeng Liu, Wenkui Dai, Zhenyu Yang,  
Jinzhi Hu, Nina Gunde-Cimerman 
POSEBNOSTI GENOMA NAJBOLJ HALOFILNE GLIVE WALLEMIA 
ICHTHYOPHAGA: MANJ JE VEČ 

 
17:20-17:35 │Pr-39  Darja Žgur Bertok, Zdravko Podlesek, Maruška Budič, Miha Črnigoj,  

Aleksandra Šakanović, Damijan Nipič 
UROPATOGENI-SPECIFIČNI PROTEIN (Usp) BAKTERIJE ESCHERICHIA 
COLI DELUJE GENOTOKSIČNO IN JE DEL OTOKA PATOGENOSTI PAIusp 

 
17:35    Zaključek kongresa 
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SEZNAM VABLJENIH PREDAVANJ (VPr) 
 

 

Plenarno predavanje: 
PPr 

KLIMATSKE SPREMEMBE, MOBILNOST IN GLOBALIZACIJA: VPLIV NA VARNOST ŽIVIL 
Peter Raspor 
 
 
Vabljena predavanja: 
 

Medicinska mikrobiologija z epidemiologijo 
MEDICINA 

 
VPr-01 

LYMSKA BORELIOZA PRI LJUDEH 
Franc Strle 

 
VPr-02 

NOVOSTI NA PODROČJU OKUŽB Z BAKTERIJO CLOSTRIDIUM DIFFICILE: 
EPIDEMIOLOGIJA IN PATOGENEZA 
Maja Rupnik 
 

Veterinarska mikrobiologija in zoonoze 
VETERINA 

 
VPr-03 

ZAKLJUČNA FAZA ERADIKACIJE STEKLINE V SLOVENIJI 
Peter Hostnik, Ivan Toplak, Tadej Malovrh, Gorazd Vengušt, Danijela Rihtarič  
 

Rastlinska mikrobiologija 
RASTLINE 

 
VPr-04 

NOVE METODE DIAGNOSTIKE OMOGOČAJO NOVA SPOZNANJA O EPIDEMIOLOGIJI IN 
RAZNOLIKOSTI VIRUSOV V VODAH  
Maja Ravnikar, Nejc Rački, Nataša Mehle, Denis Kutnjak, Matevž Rupar, Jure Papler, 
Petra Kramberger, Andrej Steyer, Mateja Poljšak Prijatelj, Barbara Brajer Humar, 
Marjeta Stražar, Ion Gutierrez-Aguirre  
 

Industrijska mikrobiologija 
INDUSTRIJA 

 
VPr-05 

SINTETIČNA BIOSINTEZNA POT ZA VISOKOPRODUKTIVNO PROIZVODNJO UMETNIH, 
LAKTONIZIRANIH, OPTIČNO AKTIVNIH STRANSKIH VERIG PRI PRIPRAVI  
»SUPER STATINOV« 
Tadeja Vajdič, Matej Ošlaj, Gregor Kopitar, Peter Mrak 
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Mikrobna ekologija 
EKOLOGIJA 

 
VPr-06 

NANOSTRUKTURA ZUNAJCELIČNIH POLIMERNIH MATRIKSOV V MIKROBNIH 
BIOFILMIH 
David Stopar 
 

Mikrobiologija živil 
ŽIVILA 

 
VPr-07 

VIRUSNA IN MIKROBIOLOŠKA KONTAMINACIJA ŠKOLJK: PRENOS IZKUŠENJ IZ 
EVROPSKEGA PROJEKTA FP7 VITAL V SLOVENSKI PROSTOR 
Darja Barlič Maganja, Mateja Ambrožič, Peter Raspor 
 

VPr-08 
INOVATIVNI NAČINI OMEJEVANJA KONTAMINACIJE IN PREPREČEVANJA OKUŽB Z 
BAKTERIJAMI CAMPYLOBACTER  
Anja Klančnik, Sonja Smole Možina 
 

Mikrobna genetika, genomika in proteomika 
GENETIKA 

 
VPr-09 

PRIMERJALNA GENOMIKA BAKTEROIDET: OD MEHANIZMOV INICIACIJE TRANSLACIJE 
DO EKOLOGIJE 
Tomaž Accetto 
 
 
Okrogla miza: 

VPr-10 
IZZIVI SODOBNE MIKROBIOLOŠKE DIAGNOSTIKE 
Tjaša Žohar Čretnik 
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SEZNAM PREDAVANJ (Pr) 
 

 

Medicinska mikrobiologija z epidemiologijo 
MEDICINA 

 
Pr-01 

KOLOREKTALNI RAK IN ČREVESNA MIKROBIOTA PRI SLOVENSKIH PACIENTIH 
Gorazd Avguštin, Borut Štabuc 

 
Pr-02 

ANTAGONISTIČNO DELOVANJE VIRUSA KRIMSKO-KONGOŠKE HEMORAGIČNE 
MRZLICE NA ODZIV INTERFERONOV TIPA I 
Luka Fajs, Katarina Resman Rus, Tatjana Avšič-Županc 

 
Pr-03 

WALLEMIA SEBI IN TRI SORODNE VRSTE: MEDICINSKO POMEMBNE EKSTREMOFILNE 
GLIVE, KI JIH DIHAMO IN JEMO 
Sašo Jančič, Hai D.T. Nguyen, Jens Christian Frisvad, Nina Gunde-Cimerman 

 
Pr-04 

POJAVLJANJE RINOVIRUSOV PRI BOLNIH IN ZDRAVIH OTROCIH, ODRASLIH IN 
OSTARELIH 
Tina Uršič, Monika Jevšnik, Sergeja Mar, Nina Gorišek Miksić, Polona Lobnik Rojko, 
Štefan Grosek, Marko Pokorn,Tatjana Mrvič, Franc Strle, Miroslav Petrovec 
 

Veterinarska mikrobiologija in zoonoze 
VETERINA 

 
Pr-05 

KJE JE VIR PATOGENIH KLOSTRIDIJEV V PERUTNINSKI PROIZVODNJI? 
Jana Avberšek, Jasna Mićunović, Tina Pirš, Matjaž Ocepek, Neva Šemrov 

 
Pr-06 

EPIDEMIOLOGIJA BAKTERIJE CLOSTRIDIUM DIFFICILE RIBOTIPA 033 NA DRUŽINSKIH 
KMETIJAH KRAV MOLZNIC V SLOVENIJI 
Petra Bandelj, Céline Harmanus, Maja Rupnik, Matjaž Ocepek, Modest Vengušt 

 
Pr-07 

KONTAMINACIJA PIŠČANČJIH TRUPOV S CAMPYLOBACTER JEJUNI MED PROCESOM 
KLANJA: ANALIZA DOGAJANJA IN DOLOČITEV KRITIČNIH TOČK 
Igor Gruntar, Darja Kušar, Mateja Pate, Matjaž Ocepek 

 
Pr-08 

KUGA POTOČNIH RAKOV V SLOVENIJI 
Darja Kušar, Vlasta Jenčič, Matjaž Ocepek, Martina Jaklič, Al Vrezec 

 
Pr-09 

GENETSKA TIPIZACIJA KORONAVIRUSOV PRI GOVEDU S PLJUČNICO 
Ivan Toplak, Danijela Rihtarič, Peter Hostnik, Tomislav Paller, Milan Pogačnik 

 
Pr-10 

ADENOVIRUSI PRI PTICAH V SLOVENIJI 
Marko Zadravec, Mónika Z. Ballmann, Brigita Slavec, Jožko Račnik,  
Olga Zorman Rojs, Tomi Trilar, Bálazs Harrach 
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Rastlinska mikrobiologija 
RASTLINE 

 
Pr-11 

IZBIRA PARAMETROV ANALIZE ZA DOLOČANJE IN ABSOLUTNO KVANTIFIKACIJO 
BAKTERIJ Z UPORABO KAPLJIČNE DIGITALNE PCR 
Tanja Dreo, Manca Pirc, Živa Ramšak, Jernej Pavšič, Mojca Milavec, Jana Žel, 
Kristina Gruden 
 

Pr-12 
RAZNOLIKOST IN EVOLUCIJA OGORČIC KORENINSKIH ŠIŠK NA PRIMERU VRSTE 
MELOIDOGYNE ETHIOPICA (NEMATODA) 
Barbara Gerič Stare, Polona Strajnar, Saša Širca, Gregor Urek 
 

Pr-13 
ODKRIVANJE IN ANALIZE RAZNOLIKOSTI VIRUSOV S POMOČJO SEKVENCIRANJA 
NASLEDNJE GENERACIJE (NGS) 
Denis Kutnjak, Matevž Rupar, Ion Gutierrez-Aguirre, Polona Kogovšek, Tomaž Curk, 
Rocio Silvestre, Jan Kreuze, Maja Ravnikar 
 

Pr-14 
VODE LAHKO PREDSTAVLJAJO POMEMBEN VIR ZA BOLEZNI, KI JIH POVZROČAJO 
RASTLINSKI VIRUSI IN VIROIDI 
Nataša Mehle, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar 

 
Pr-15 

BAKTERIOFAGI KOT ALTERNATIVNI NAČIN OBVLADOVANJA MEHKIH GNILOB ORHIDEJ 
Tina Naglič, Tanja Dreo, Špela Alič, Magda Tušek Žnidarič, Maja Ravnikar,  
Matjaž Peterka 

 
Pr-16 

VIROIDI, MAJHNE KROŽNE MOLEKULE RNA, KI LAHKO POVZROČAJO VELIKO ŠKODO 
NA RASTLINAH 
Mojca Viršček Marn, Irena Mavrič Pleško 
 

Industrijska mikrobiologija 
INDUSTRIJA 

 
Pr-17 

PSEUDOBUTYRIVIBRIO XYLANIVORANS Mz5T, CLOSTRIDIUM CELLULOVORANS, 
FIBROBACTER SUCCINOGENES S85 IN RUMINOCOCCUS FLAVEFACIENS 007C  
POSPEŠUJEJO BIOPLINSKO PROIZVODNJO IZ ODPADNIH PIVOVARSKIH TROPIN 
Maša Čater, Maša Zorec, Lijana Fanedl, Romana Marinšek Logar 

 
Pr-18 

VPLIV HIDROLITSKIH ENCIMOV NA NASTAJANJE METANA IN MIKROBNO ZDRUŽBO V 
SEMI-KONTINUIRANEM PROCESU ANAEROBNE PRESNOVE PAPIRNIŠKEGA BLATA 
Sabina Kolbl, Blaž Stres 

 
Pr-19 

MIKROBIOLOŠKI IZZIVI V TEKSTILNI INDUSTRIJI 
Marjetka Kralj Kunčič, Maja Bertoncelj, Tijana Ristić 
 

Pr-20 
ODSTRANJEVANJE PESTICIDOV IN NJIHOVIH REZIDUALOV S POMOČJO 
OLIGOTROFNIH BAKTERIJ 
Aleš Lapanje, Simon Istenič, Sebastian Sørensen, Jens Amand 

 



Kongres SMD 2014 │ 6. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva 15 

Pr-21 
IDENTIFIKACIJA DOMNEVNEGA REGULATORNEGA PROTEINA, KI JE UDELEŽEN PRI 
BIOSINTEZI ERITROMICINA IN DIFERENCIACIJI SACCHAROPOLYSPORA ERYTHRAEA, 
Z OMSKIMI PRISTOPI 
Hrvoje Petković, Vasilka Magdevska, Benjamin Kirm, Miha Tome, Marinka Horvat, 
Katarina Karničar, Marko Petek, Robert Vidmar, Špela Baebler, Polona Jamnik,  
Štefan Fujs, Jaka Horvat, Marko Fonovič, Boris Turk, Kristina Gruden, Gregor Kosec 

 
Pr-22 

VIŠJE GLIVE SO BOGAT VIR LEKTINOV Z RAZNOLIKIMI LASTNOSTMI 
Jerica Sabotič, Simon Žurga, Janko Kos 
 

Mikrobna ekologija 
EKOLOGIJA 

 
Pr-23 

VPLIV UŽIVANJA PROBIOTIKA LACTOBACILLUS GASSERI K7 V ZADNJEM MESECU 
NOSEČNOSTI NA MIKROBIOTO MATERINEGA MLEKA IN BLATA NOVOROJENČKOV  
Bojana Bogovič Matijašić, Tanja Obermajer, Luka Lipoglavšek, Tina Tušar,  
Primož Treven, Irena Rogelj 

 
Pr-24 

EKOFIZIOLOŠKA VLOGA PRODIGIOZINA 
Tjaša Danevčič, Maja Borić, Maja Tabor, Nejc Starič, David Stopar 

 
Pr-25 

GOSPODINSJKI APARATI KOT POTENCIALNI IZVOR OKUŽB S HUMANIMI OPORTUNO 
PATOGENIMI GLIVAMI 
Nina Gunde-Cimerman, Monika Novak Babič, Jerneja Zupančič, Polona Zalar 

 
Pr-26 

PROCES AEROSOLIZACIJE KOT LIMITIRAJOČI DEJAVNIK DISTRIBUCIJE 
MIKROORGANIZMOV: SO RES VSI MIKROORGANIZMI LAHKO POVSOD? 
Aleš Lapanje, Barbara Hubad, Tomaž Rijavec 

 
Pr-27 

INTERAKCIJE IZBRANIH EVKARIONTSKIH IN PROKARIONTSKIH MIKROORGANIZMOV 
Z NANODELCI 
Romana Marinšek Logar, Katarina Rajapakse, Maša Vodovnik 
 

Pr-28 
KSEROFILNE GLIVE OKUŽUJEJO TEKSTILNE PREDMETE KULTURNE DEDIŠČINE 
Polona Zalar, Katja Kavkler, Andrej Demšar, Petra Belšagič, Nina Gunde-Cimerman 
 

Mikrobiologija živil 
ŽIVILA 

 
Pr-29 

ZDRUŽBE KVASOVK V SLOVENSKEM EKSTRA DEVIŠKEM OLJČNEM OLJU: 
NERAZISKANA BIODIVERZITETA 
Neža Čadež, Gábor Péter, Peter Raspor 

 
Pr-30 

OPIS IN UPORABA BAKTERIOFAGOV KOT PROTIMIKROBNIH UČINKOVIN ZA 
PREPREČEVANJE KAMPILOBAKTERIOZ 
Nika Janež, Eva Zaletel, Andreja Kokošin,  Tanja Vranac, Jasna Kovač,  
Darinka Vučković, Sonja Smole Možina, Vladka Čurin Šerbec, Aleš Podgornik,  
Tomaž Accetto, Matjaž Peterka  
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Pr-31 
GENOTIP IN ODPORNOST SEVOV ESCHERICHIA COLI V ŠKOLJKAH IZ SLOVENSKEGA 
MORJA 
Manja Križman, Majda Biasizzo, Urška Henigman, Majda Golob, Irena Zdovc,  
Katja Molan, Jerneja Ambrožič Avguštin, Andrej Kirbiš 

 
Pr-32 

VPLIV UČNIH DELAVNIC ZA OSNOVNOŠOLCE NA ZAGOTAVLJANJE MIKROBIOLOŠKE 
VARNOSTI ŽIVIL 
Andrej Ovca, Mojca Jevšnik, Gregor Jereb, Peter Raspor 

 
Pr-33 

GENOTIPIZACIJA SEVOV ESCHERICHIA COLI Z β-LAKTAMAZAMI RAZŠIRJENEGA 
SPEKTRA DELOVANJA (ESBL) OSAMLJENIH IZ VZORCEV PIŠČANČJEGA MESA V 
PRODAJNI MREŽI 
Marija Trkov, Tatjana Rupel, Katja Molan, Jerneja Ambrožič Avguštin 
 

Mikrobna genetika, genomika in proteomika 
GENETIKA 

 
Pr-34 

DOLOČITEV GENOMSKEGA ZAPOREDJA ŠTIRIH VARIETET ČRNE KVASOVKE 
AUREOBASIDIUM PULLULANS 
Cene Gostinčar, Janja Zajc, Martina Turk, Polona Zalar, Silva Sonjak, Tina Kogej, 
Robin Ohm, Anna Lipzen, Hui Wang, James Han, Igor Grigoriev, Nina Gunde-Cimerman 
 

Pr-35 
PRIMERJALNA GENOMIKA BAKTERIJE CLOSTRIDIUM DIFFICILE 
Sandra Janežič, Maja Rupnik 

 
Pr-36 

FREKVENCA IN UČINKOVITOST VNOSA TERAPEVTSKEGA PLAZMIDA pORF-hIL-12  
TER PLAZMIDNEGA VEKTORJA pUC19 V IZBRANE ENTEROBAKTERIJE 
Daša Medvešček, Maja Čemažar, Gregor Serša, Jerneja Ambrožič Avguštin 

 
Pr-37 

VPLIV KONTAMINACIJ NA REZULTATE METAGENOMSKEGA SEKVENCIRANJA 
MIKROBNIH ZDRUŽB V REDKO POSELJENIH OKOLJIH 
Primož Treven, Vesna Mrak, Bojana Bogovič Matijašić, Simon Horvat, Irena Rogelj 

 
Pr-38 

POSEBNOSTI GENOMA NAJBOLJ HALOFILNE GLIVE WALLEMIA ICHTHYOPHAGA:  
MANJ JE VEČ 
Janja Zajc, Cene Gostinčar, Yongfeng Liu, Wenkui Dai, Zhenyu Yang, Jinzhi Hu, 
Nina Gunde-Cimerman  
 

Pr-39 
UROPATOGENI-SPECIFIČNI PROTEIN (Usp) BAKTERIJE ESCHERICHIA COLI DELUJE 
GENOTOKSIČNO IN JE DEL OTOKA PATOGENOSTI PAIusp 
Darja Žgur Bertok, Zdravko Podlesek, Maruška Budič, Miha Črnigoj,  
Aleksandra Šakanović, Damijan Nipič 
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SEZNAM POSTERJEV (Po) 

 

 

Medicinska mikrobiologija z epidemiologijo 
MEDICINA 

 
Po-01 

RAZLIKE V PROFILU ČREVESNE MIKROBIOTE PRI ZDRAVIH PROSTOVOLJCIH GLEDE 
NA STAROST IN KOLONIZACIJO S CLOSTRIDIUM DIFFICILE 
Mirjana Bistan, Jure Škraban, Maja Sočan, Eva Grilc, Maja Rupnik 

 
Po-02 

GENOTIPIZACIJA BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO Z UPORABO METODE 
TIPIZACIJE NA OSNOVI MULTILOKUSNIH ZAPOREDIJ 
Tjaša Cerar Kišek, Katarina Benulič, Iva Kovačič, Eva Ružić-Sabljić 

 
Po-03 

UPORABNOST MOLEKULARNIH METOD ZA SOČASNO DOKAZOVANJE RESPIRATORNIH 
PATOGENOV 
Darja Duh, Mojca Cimerman, Andrej Golle, Dušan Novak, Tjaša Žohar Čretnik  

 
Po-04 

HUMANI INTERFERON-Alfa (HuIFN-αN3) IN PROPOLIS KAŽETA PROTIVIRUSNO 
AKTIVNOST PROTI VIRUSOM INFLUENCE 
Bratko Filipič, Adriana Pereyra, Jana Potokar, Eugen Šooš, Srečko Koren 
 

Po-05 
PRIMERI ODPORNOSTI SEVOV BACILLUS CEREUS PROTI KARBAPENEMOM IN  
Β-LAKTAMSKIM ANTIBIOTIKOM ŠIROKEGA SPEKTRA 
Karmen Godič Torkar, Branka Bedenić 
 

Po-06 
REZULTATI PREISKAV NADZORNIH KUŽNIN NA MRSA, ESBL IN VRE V LABORATORIJU 
ZA MEDICINSKO MIKROBIOLOGIJO ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ  
OD 2003 DO 2013 
Irena Grmek Košnik, Helena Ribič, Urška Dermota 

 
Po-07 

RAZNOLIKOST STAPHYLOCOCCUS AUREUS spa TIPOV, IZOLIRANIH PRI BOLNIKIH V 
UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU MARIBOR IN ZDRAVIH NEHOSPITALIZIRANIH 
PROSTOVOLJCIH  
Aleksander Kocuvan, Božena Kotnik Kevorkijan, Živa Petrovič, Maja Rupnik 

 
Po-08 

DOLOČANJE HUMANIH PATOGENIH MIKROORGANIZMOV (EHEC, HCMV, TB) Z 
IZOTERMALNO MOLEKULARNO METODO LAMP 
Polona Kogovšek, Tanja Dreo, Mojca Milavec, Jana Žel 
 

Po-09 
KVANTIFIKACIJA IZBRANIH ČREVESNIH BAKTERIJSKIH SKUPIN V BIOPSIJSKIH 
VZORCIH PACIENTOV S KOLOREKTALNIM RAKOM Z VERIŽNO REAKCIJO S 
POLIMERAZO V REALNEM ČASU 
Urša Košir, Robert Šket, Luka Lipoglavšek, Borut Štabuc, Gorazd Avguštin 
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Po-10 
ALFA PINEN: NOVI INHIBITOR EFLUKSA PRI BAKTERIJAH CAMPYLOBACTER JEJUNI 
Jasna Kovač, Katarina Šimunović, Zuowei Wu, Franz Bucar, Qijing Zhang,  
Sonja Smole Možina 
 

Po-11 
RAZVOJ APTAMEROV ZA DETEKCIJO PATOGENIH MIKROORGANIZMOV 
Tina Naglič, Tina Šmuc, Katja Galeša, Jan Mavri, Maja Rupnik, Matjaž Peterka 

 
Po-12 

UČINEK PROBIOTIČNEGA FERMENTIRANEGA MLEČNEGA IZDELKA LCA NA MIKROBIOM 
BLATA ODRASLIH S SINDROMOM RAZDRAŽLJIVEGA ČREVESA 
Tanja Obermajer, Luka Lipoglavšek, Tjaša Sernel, Bojana Bogovič Matijašić,  
Alenka Krajnc, Alenka Šmid, Igor Locatelli, Mitja Kos, Irena Rogelj 
 

Po-13 
MEROSLOVNA PRIMERJAVA DIGITALNE PCR TER PCR V REALNEM ČASU KOT 
KANDIDATOV ZA METODO VIŠJEGA REDA 
Jernej Pavšič, Ion Gutierrez Aguirre, Jana Žel, Mojca Milavec 
 

Po-14 
LASTNOSTI POR LISTERIOLIZINA O IZ BAKTERIJE LISTERIA MONOCYTOGENES 
Marjetka Podobnik, Matic Kisovec, Marta Marchioretto, Miša Mojca Cajnko, 
Lorenzo Lunelli, Mauro Dalla Serra, Gregor Anderluh 
 

Po-15 
CLOSTRIDIUM DIFFICILE V OKOLJSKIH VZORCIH POPLAVNE VODE IN PRSTI 
Mojca Potočnik, Valerija Zidarič, Sandra Janežič, Maja Rupnik 
 

Po-16 
PROTIMIKROBNA AKTIVNOST EKSTRAKTOV MATIČNEGA MLEČKA 
Klemen Rihar, Bratko Filipič 
 

Po-17 
PRISOTNOST IZBRANIH BAKTERIJSKIH VRST, KI POVZROČAJO BOLNIŠNIČNE 
OKUŽBE, NA RABLJENIH TEKSTILIJAH IZ BOLNIŠNIČNE IZOLACIJSKE SOBE 
Urška Rozman, Sabina Fijan, Sonja Šostar Turk 
 

Po-18 
ROTAVIRUSNI GENOTIPI PRI GOVEDU V SLOVENIJI 
Martin Sagadin, Petra Bandelj, Danijela Rihtarič, Modest Vengušt, Marko Kolenc, 
Mateja Poljšak-Prijatelj, Ivan Toplak, Andrej Steyer 
 

Po-19 
MOLEKULARNO ODKRIVANJE BAKTERIJE FUSOBACTERIUM NUCLEATUM V 
BIOPSIJSKIH VZORCIH PACIENTOV S KOLOREKTALNIM RAKOM 
Robert Šket, Urša Košir, Luka Lipoglavšek, Borut Štabuc, Gorazd Avguštin 
 

Po-20 
GENETSKA PESTROST IZOLATOV PRAŽIVALI GIARDIA DUODENALIS PRI LJUDEH IN 
GOVEDU V SLOVENIJI 
Barbara Šoba, Sabina Islamović, Miha Skvarč, Simone M. Caccio 
 

Po-21 
OPTIMIZACIJA MOLEKULARNIH METOD PRI PREUČEVANJU VPLIVA JEČMENOVIH 
VLAKNIN NA SESTAVO ČREVESNE MIKROBIOTE 
Ana Velikonja, Boris Kovač, Rok Orel, Urša Košir, Luka Lipoglavšek,  
Gorazd Avguštin 
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Po-22 
ODPORNOST PROTI ANTIBIOTIKOM RAZLIČNIH PCR RIBOTIPOV BAKTERIJE 
CLOSTRIDIUM DIFFICILE 
Valerija Zidarič, Maja Rupnik 

 
Po-23 

OBVLADOVANJE IN PREPREČEVANJE OŠPIC V SLOVENIJI 
Anamarija Zore, Karmen Kobe 
 

Po-24 
ODPORNOST OPORTUNISTIČNIH KVASOVK SACCHAROMYCES CEREVISIAE IN 
CANDIDA GLABRATA PROTI ANTIMIKOTIKOM 
Jure Zupan, Zorica Tomičić, Tadeja Matos, Peter Raspor 
 

Po-25 
PREIZKUŠANJE INTERAKCIJ MED CLOSTRIDIUM DIFFICILE IN FEKALNO MIKROBIOTO 
IN VITRO 
Sabina Žalig, Maja Rupnik 
 

Veterinarska mikrobiologija in zoonoze 
VETERINA 

 
Po-26 

POJAVNOST BAKTERIJE ESCHERICHIA COLI, KI PROIZVAJA ŠIGOVE TOKSINE (STEC), 
PRI GOVEDU IN V ŽIVILIH V LETIH 2010-2013  
Jana Avberšek, Mateja Pate, Urška Zajc, Majda Biasizzo, Brane Krt, Matjaž Ocepek, 
Jasna Mićunović 

 
Po-27 

SPOSOBNOST INDUKCIJE INTERFERONA-ALFA (HuIFN-Αn3) VIRUSA NEWCASTLSKE 
BOLEZNI (NDV) ZG1999HDS 
Bratko Filipič, Adriana Pereyra, Jana Potokar, Srečko Koren, Eugen Šooš,  
Hrvoje Mazija 
 

Po-28 
ODPORNOST PATOGENIH ENTEROKOKOV V PERUTNINSKI PROIZVODNJI 
Majda Golob, Jasna Mićunović, Jana Avberšek, Irena Zdovc 
 

Po-29 
OKUŽBE ŽELV Z BAKTERIJO PASTEURELLA TESTUDINIS 
Majda Golob, Nina Korenc, Jasna Mićunović, Tina Pirš, Irena Zdovc 
 

Po-30 
HELICOBACTER ANSERIS PRI PTICAH SELIVKAH V SLOVENIJI: PRVA IZOLACIJA PO 
OPISU VRSTE 
Igor Gruntar, Modest Vengušt, Petra Bandelj, Tomi Trilar, Matjaž Ocepek,  
Darja Kušar 

 
Po-31 

POMEMBNEJŠI IZOLATI NA PODROČJU KLINIČNE VETERINARSKE MIKROBIOLOGIJE IN 
NJIHOVA ODPORNOST PROTI ANTIBIOTIKOM 
Biljana Hacin, Irena Zdovc, Renata Špacapan, Jasna Pirjevec 
 

Po-32 
β-LAKTAMAZE Z RAZŠIRJENIM SPEKTROM DELOVANJA PRI BAKTERIJAH VRSTE 
ESCHERICHIA COLI V MESU PIŠČANCEV  
Jerneja Ambrožič Avguštin, Majda Golob, Irena Zdovc 
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Po-33 
DOLOČANJE NUKLEOTIDNEGA ZAPOREDJA CELOTNEGA GENOMA PRAŠIČJEGA 
ADENOVIRUSA, IZOLIRANEGA IZ PRIMARNE CELIČNE KULTURE PRAŠIČJIH 
UROTELIJSKIH CELIC 
Marko Kolenc, Martin Sagadin, Simon Koren, Nataša Toplak, Urška Dragin Jerman, 
Mateja Erdani Kreft, Peter Veranič, Mateja Poljšak-Prijatelj, Andrej Steyer 

 
Po-34 

DOKAZOVANJE VIRUSA INFLUENCE Z UPORABO POVRŠINSKE PLAZMONSKE 
RESONANCE 
Urška Kuhar,  Brigita Slavec, Uroš Krapež, Olga Zorman-Rojs, Vesna Hodnik,  
Gregor Anderluh, Jože Grom 
 

Po-35 
TIPIZACIJA BAKTERIJE LISTERIA MONOCYTOGENES S KLASIČNO SEROLOŠKO 
METODO IN PCR TER SUBTIPIZACIJA Z METODO PFGE 
Darja Kušar,  Maja Kavalič, Majda Golob, Mateja Pate, Matjaž Ocepek, Irena Zdovc 
 

Po-36 
SALMONELLA ENTERICA SEROVAR ENTERITIDIS PRI ŽIVALIH IN LJUDEH: POD 
DROBNOGLEDOM MOLEKULARNE METODE 
Branko Podpečan, Mateja Pate, Jasna Mićunović, Darja Kušar, Matjaž Ocepek 

 
Po-37 

PRIMERJAVA DVEH KOMERCIALNIH TESTOV ELISA ZA DOLOČANJE PROTITELES IgG 
PROTI HEPATITIS E VIRUSU PRI PRAŠIČIH  
Petra Raspor Lainšček, Ivan Toplak, Andrej Kirbiš 
 

Po-38 
FILOGENETSKA ANALIZA ASTROVIRUSOV PRI TELETIH 
Danijela Rihtarič, Petra Bandelj, Modest Vengušt, Andrej Steyer, Ivan Toplak 
 

Po-39 
VIRUS KRONIČNE PARALIZE ČEBEL - POMEMBEN PATOGEN, KI POVZROČA IZGUBE 
ČEBELJIH DRUŽIN  
Ivan Toplak,  Danijela Rihtarič, Urška Jamnikar Ciglenečki 
 

Po-40 
OKUŽBA BELEGA DIHURJA (MUSTELA PUTORIUS FURO) Z BAKTERIJO  
ESCHERICHIA COLI AmpC  
Irena Zdovc, Jasna Mićunović, Marko Zadravec, Jožko Račnik , Majda Golob,  
Tina Pirš, Jerneja Ambrožič-Avguštin 
 

Rastlinska mikrobiologija 
RASTLINE 

 
Po-41 

VALIDACIJA METODE ZA SPECIFIČNO DETEKCIJO IN KVANTIFIKACIJO BAKTERIOFAGA 
BF25/12 S qPCR IN ddPCR 
Špela Alič,  Tanja Dreo, Tina Naglič, Maja Ravnikar, Matjaž Peterka 
 

Po-42 
VPLIV VIRUSA PAHLJAČAVOSTI LISTOV VINSKE TRTE (GRAPEVINE FANLEAF VIRUS, 
GFLV) NA KAKOVOST GROZDJA IN VINA TER NA IZRAŽANJE NEKATERIH S TEM 
POVEZANIH GENOV 
Maja Cigoj, Maja Ravnikar, Paolo Sivilotti, Maruša Pompe-Novak 
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Po-43 
RAZISKAVE OGORČIC KORENINSKIH ŠIŠK ZA NAMEN RAZVOJA STRATEGIJE 
INTEGRIRANEGA VARSTVA RASTLIN 
Polona Strajnar, Saša Širca, Matej Knapič, Barbara Gerič Stare, Gregor Urek 

 
Industrijska mikrobiologija 

INDUSTRIJA 
 

Po-44 
TESTIRANJE VPLIVA DODAJANJA CELULOLITIČNIH IN HEMICELULOLITIČNIH ENCIMOV 
NA PROIZVODNJO BIOPLINA IZ ODPADNIH PIVOVARSKIH TROPIN  
Maša Čater, Lijana Fanedl, Romana Marinšek Logar 
 

Po-45 
VPLIV ULTRAZVOČNE IN ENCIMSKE PREDOBDELAVE BLATA IZ KČN NA PRIDOBIVANJE 
BIOPLINA PRI PROCESU ANAEROBNE PRESNOVE 
Sabina Kolbl,  Jože Panjan, Blaž Stres 
 

Po-46 
ALI OBSTAJA NARAVNA MINERALNA USTEKLENIČENA VODA? 
Aleš Lapanje, Barbara Hubad, Tomaž Rijavec 
 

Po-47 
OPTIMIZACIJA METODE PMA REAL TIME PCR ZA UGOTAVLJANJE ŠTEVILA 
PROBIOTIČNIH BAKTERIJ 
Sandi Pušnik,  Mateja Kramer, Tomaž Accetto 
 

Po-48 
PRIMERJAVA MIKROBIOT IZ INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE BIO IN 
KONVENCIONALNEGA JABOLČNEGA KISA 
Aleksandra Štornik, Barbara Skok, Mateja Leban, Janja Trček 
 

Po-49 
PROIZVODNJA BAKTERIOFAGOV SPECIFIČNIH ZA BAKTERIJE RODU CAMPYLOBACTER 
V BIOREAKTORJU 
Eva Zaletel,  Nikolaja Janež, Matjaž Peterka, Aleš Podgornik, Matej Šergan,  
Peter Raspor 

 
Po-50 

FIZIKALNO KEMIJSKI PARAMETRI IN STRUKTURA MIKROBNIH ZDRUŽB OB ZAGONU 
INDUSTRIJSKIH BIOPLINSKIH ANAEROBNIH REAKTORJEV 
Domen Zavec, Sabina Kolbl, Blaž Stres 
 

Mikrobna ekologija 
EKOLOGIJA 

 
Po-51 

ZNAČILNOSTI FEKALNE MIKROBIOTE PRI VEGETARIANCIH IN OMNIVORIH V 
SLOVENIJI 
Bojana Bogović Matijašič, Tanja Obermajer, Luka Lipoglavšek, Iztok Grabnar,  
Irena Rogelj, Gorazd Avguštin 
 

Po-52 
VLOGA LEVANA PRI FORMIRANJU IN STABILIZIRANJU PLAVAJOČIH BIOFILMOV 
BACILLUS SUBTILIS 
Iztok Dogša, Mojca Brložnik, David Stopar, Ines Mandić-Mulec 
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Po-53 
MOLEKULARNO BIOLOŠKA ANALIZA VPLIVA IMUNOKASTRACIJE IN DODATKA 
TANINOV V KRMI NA INTESTINALNO MIKROBIOTO PRI MERJAŠČKIH 
Lijana Fanedl, Marjeta Čandek-Potokar, Martin Škrlep, Nina Batorek-Lukač,  
Etiènne Labussiere, Andreja Slavec, Luka Lipoglavšek, Blaž Stres, Robert Šket,  
Gorazd Avguštin 
 

Po-54 
SPREMLJANJE NASTAJANJA METANA PRI PROCESU ANAEROBNE PRESNOVE Z 
UPORABO 5 L AUTOMATIC METHANE POTENTIAL TEST SYSTEM-A V ŠARŽNIH  
IN SEMI-KONTINUIRANIH ANAEROBNIH REAKTORJIH 
Sabina Kolbl, Jože Panjan, Blaž Stres 
 

Po-55 
UPORABA MICELIJA, POMIJ IN OSTANKOV SVEŽE MLETIH KLAVNIČNIH KOSTI ZA 
PRIDOBIVANJE BIOPLINA 
Sabina Kolbl, Attila Paloczy, Blaž Stres 
 

Po-56 
KDO ŠE ŽIVI V NAŠEM POMIVALNEM STROJU? METAGENOMSKA ANALIZA GLIV Z 
NASLEDNJO GENERACIJO SEKVENIRANJA ION TORRENT 
Simon Koren, Nataša Toplak, Minka Kovač 
 

Po-57 
MIKROBNA MOBILIZACIJA BIOLOŠKO NEDOSTOPNIH ZVRSTI ŽIVEGA SREBRA 
Neža Koron,  Manca Kovač Viršek, Tomaž Rijavec, Aleš Lapanje 
 

Po-58 
UPORABA NASLEDNJE GENERACIJE SEKVENIRANJA: TEHNOLOGIJE ION TORRENT PGM 
V PRIMERU METAGENOMSKIH ANALIZ MIKROBNIH ZDRUŽB 
Minka Kovač, Nataša Toplak, Simon Koren 

 
Po-59 

PREPOZNAVANJE LASTNIH IN TUJIH CELIC BAKTERIJE BACILLUS SUBTILIS 
Barbara Kraigher, Polonca Štefanič, Jerneja Planinc, Ines Mandić-Mulec 
 

Po-60 
ZAKAJ JE TEŽKO IZMERITI UČINKE ONESNAŽENOSTI S Hg NA MIKROBNE ZDRUŽBE V 
REČNEM EKOSISTEMU? 
Aleš Lapanje, Barbara Hubad, Manca Kovač Viršek 
 

Po-61 
POVRŠINSKA PREDSTAVITEV EVASINOV NA REKOMBINANTNIH MLEČNOKISLINSKIH 
BAKTERIJAH LACTOCOCCUS LACTIS 
Katja Lužar,  Aleš Berlec, Borut Štrukelj 
 

Po-62 
PRISOTNOST OPORTUNO PATOGENIH GLIV V PITNI VODI 
Monika Novak Babič, Jerneja Zupančič, Polona Zalar, Nina Gunde-Cimerman 

 
Po-63 

SODELOVANJE, GOLJUFANJE IN SEX PRI BAKTERIJI BACILLUS SUBTILIS 
Anna Oslizlo, Iztok Dogša, Polonca Štefanič, Ines Mandič-Mulec 

 
Po-64 

UPORABA MONOLITNE KROMATOGRAFIJE ZA ČIŠČENJE Z VIRUSI  
KONTAMINIRANIH VOD 
Nejc Rački, Petra Kramberger, Andrej Steyer, Barbara Brajer Humar, Jernej Gašperšič, 
Marjeta Stražar, Aleš Štrancar, Maja Ravnikar, Ion Gutierrez-Aguirre 
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Po-65 
DINAMIKA MIKROBNIH ZRUŽB UDLEŽENIH V PROCESU KOROZIJE  
Tomaž Rijavec, Aleš Lapanje 
 

Po-66 
ALI ŽELEZO SELEKCIONIRA SPECIFIČNO MIKROBIOTO V ZBIRNEM JEZERU ODPADNIH 
INDUSTRIJSKIH VOD?  
Lučka Simon, Janja Trček 
 

Po-67 
SEDIMENTI VISOKE HIMALAJE: RAZLIČNA OKOLJA, HETEROGENE MIKROBNE 
ZDRUŽBE IN PRAH IZ CELEGA SVETA IZ TROPOSFERE 
Blaž Stres, WooJun Sul, Laurent Philippot, Jadran Faganeli, Boštjan Murovec,  
James M. Tiedje  
 

Po-68 
MIKROBNA EKOLOGIJA JAMSKIH SEDIMENTOV  
Blaž Stres, Nadja Robič, Tina Zakotnik, Valentina Turk, Janez Mulec 
 

Po-69 
GOJLJIVE  BAKTERIJE GORSKIH LEDENIKOV: ALI SO ODPORNE PROTI 
ANTIBIOTIKOM? 
Petra Vidali, Nina Gunde-Cimerman, Martina Turk 
 

Po-70 
MIGETALKAR TETRAHYMENA THERMOPHILA KOT MODELNI ORGANIZEM ZA 
UGOTAVLJANJE GENOTOKSIČNOSTI BISFENOLA A S KOMETNIM TESTOM 
Maša Zorec, Anja Šket, Romana Marinšek Logar 
 

Po-71 
POMIVALNI STROJ: PRIJATELJ ALI SOVRAŽNIK? 
Jerneja Zupančič, Monika Novak Babič, Polona Zalar,Nina Gunde–Cimerman 
 

Mikrobiologija živil 
ŽIVILA 

 
Po-72 

VPLIV IZVLEČKA PLODU EVODIA RUTAECARPA IN POSAMEZNIH FRAKCIJ NA TVORBO 
BIOFILMA IN CELIČNO SIGNALIZIRANJE (QS) PRI BAKTERIJI CAMPYLOBACTER JEJUNI  
Katja Bezek, Marija Kurinčič, Balazs Mraz, Tina Cvetkovič, Anja Klančnik,  
Peter Raspor, Franz Bucar, Sonja Smole Možina 
 

Po-73 
FENOTIPIZACIJA INDUSTRIJSKIH KONTAMINANTOV IN PROIZVODNIH SEVOV Z 
MIKROMREŽAMI SISTEMA OMNILOG 
Neža Čadež, Jure Zupan, Jasna Kovač, Miha Jakovac, Petra Draškovič,  
Sonja Smole Možina, Peter Raspor 
 

Po-74 
IZKUŠNJA Z MOLEKULARNIM DETEKCIJSKIM SISTEMOM 3M ZA DETEKCIJO SALMONEL 
Urška Henigman, Majda Biasizzo, Stanka Vadnjal, Manja Križman,  
Petra Raspor Lainšček, Andrej Kirbiš 
 

Po-75 
VPLIV NARAVNIH BIOAKTIVNIH IZVLEČKOV NA HIDROFOBNOST IN ADHEZIJO 
BAKTERIJ V ŽIVILSTVU 
Anja Klančnik, Barbara Jeršek, Franz Bucar, Peter Raspor, Klemen Bohinc,  
Sonja Smole Možina 
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Po-76 
OPTIMIZACIJA DOLOČANJA STOPNJE ADHEZIJE Z MERJENJEM ABSORBCIJE BARVILA 
KRISTAL VIOLET 
Marija Kurinčič, Anja Klančnik, Tea Durjava, Sonja Smole Možina, Peter Raspor, 
Klemen Bohinc, Barbara Jeršek 
 

Po-77 
CLOSTRIDIUM DIFFICILE NA SOLATAH IN KOKOŠJIH JAJCIH V SLOVENIJI 
Simon Mesarič, Valerija Zidarič, Sandra Janežič, Maja Rupnik 
 

Po-78 
MIKROBIOLOŠKA VARNOST HRANE V UČNIH NAČRTIH OSNOVNE ŠOLE IN ZAVEDANJE 
O BAKTERIJAH V HRANI PRI OSNOVNOŠOLCIH 
Dominika Mesojedec, Sonja Smole Možina 
 

Po-79 
VEROTOKSIČNI SEVI BAKTERIJE ESCHERICHIA COLI V ŽIVILIH RASTLINSKEGA 
IZVORA IN VODAH ZA NAMAKANJE 
Tjaša Perić, Katja Zelenik, Mojca Cimerman, Mojca Šoštarič, Marija Lušicky 

 
Po-80 

ZAVEDANJE O MIKROBIOLOŠKIH TVEGANJIH ZA VARNOST PIŠČANČJEGA MESA PRI 
KUPCIH IN DELAVCIH V PERUTNINSKI PROIZVODNI VERIGI 
Sonja Smole Možina, Špela Zorko, Annamaria Kiraly, Peter Raspor, Matjaž Ocepek 

 
Po-81 

ZAŠČITA POTROŠNIKOV Z ZMANJŠANJEM MIKROBIOLOŠKEGA TVEGANJA S HRANO: 
PROJEKT »PROMISE« IN PRISPEVEK SLOVENSKIH SODELAVCEV 
Sonja Smole Možina, Jasna Kovač, Marija Lušicky, Mojca Cimerman, Martin Wagner 
 

Po-82 
PRIMERJAVA METODE ELISA Z METODO PCR V REALNEM ČASU ZA IDENTIFIKACIJO 
STAFILOKOKNIH TOKSINOV A, B, C, D IN E 
Mojca Šoštarič, Mojca Cimerman, Tjaša Perić, Katja Zelenik, Marija Lušicky 
 

Po-83 
VPLIV UŽIVANJA PROBIOTIČNIH BAKTERIJ NA MIKROBIOTO HUMANEGA 
KOLOSTRUMA  
Tina Tušar, Petra Mohar Lorbeg, Diana Paveljšek, Urška Škorjanc,  
Bojana Bogovič Matijašić, Irena Rogelj 
 

Po-84 
ENTEROBAKTERIJE SPOSOBNE TVORBE BETA LAKTAMAZ RAZŠIRJENEGA SPEKTRA V 
ŽIVILIH RASTLINSKEGA IZVORA 
Katja Zelenik, Mojca Cimerman, Mojca Šoštarič, Marija Lušicky 
 

Mikrobna genetika, genomika in proteomika 
GENETIKA 

 
Po-85 

EKOLOŠKE PRILAGODITVE VRST IZ RODU PREVOTELLA, KOT JIH RAZKRIJE 
PRIMERJALNA ANALIZA GENOMOV  
Tomaž Accetto, Gorazd Avguštin 
 

Po-86 
SPREMLJANJE PROIZVODNJE SIGNALNIH MOLEKUL MED MINI-FERMENTACIJO VINA S 
KVASOVKO SACCHAROMYCES CEREVISIAE Z METODO PCR V REALNEM ČASU 
Martina Avbelj, Jure Zupan, Luka Kranjc, Neža Čadež, Peter Raspor 
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Po-87 
SPODBUJANJE LATERALNEGA RAZMIŠLJANJA PRI OTROCIH S POMOČJO 
MIKROBIOLOŠKIH PRISTOPOV: PROJEKT MLADI ZNANSTVENIK AŽBE 
Sabina Boljte, Barbara Hubad, Tomaž Rijavec, Ana Lapanje, Blaž Petrič,  
Aleš Lapanje 
 

Po-88 
MEHANIZEM ODPORNOSTI VAMPNIH BAKTERIJ IZ RODU PREVOTELLA PROTI 
IONOFORNEMU ANTIBIOTIKU MONENZINU  
Katja Gorenc, Tomaž Accetto, Gorazd Avguštin 
 

Po-89 
KOPIČENJE MUTACIJ V OPERONIH ZA SINTEZO MIKOBAKTINA KAŽE NA OBSTOJ 
ALTERNATIVNIH MEHANIZMOV PRIDOBIVANJA ŽELEZA PRI BAKTERIJI 
MYCOBACTERIUM AVIUM PODVRSTE PARATUBERCULOSIS 
Rok Kopinč, James W. Wynne, Wojtek P. Michalski, Aleš Lapanje 
 

Po-90 
PRIMERJAVA ALGORITMOV ZA OBLIKOVANJE OPERACIJSKIH TAKSONOMSKIH ENOT 
PRI ANALIZI MIKROBIOTE S SEKVENCIRANJEM 16S rRNA Z NOVIMI TEHNOLOGIJAMI  
Luka Lipoglavšek, Bojana Bogovič Matijašić, Tanja Obermajer, Irena Rogelj,  
Gorazd Avguštin 
 

Po-91 
OPIS NOVE MOLEKULARNE METODE ZA HITRO TIPIZACIJO OKOLJSKIH BAKTERIJSKIH 
SEVOV IN VRST NA OSNOVI DENATURACIJSKE GRADIENTNE GELSKE ELEKTROFOREZE 
Brigita Nograšek, Robert Šket, Gorazd Avguštin 
 

Po-92 
FREKVENCA PRENOSA KONJUGATIVNEGA PLAZMIDA pOX38 V UROPATOGENE SEVE 
BAKTERIJE ESCHERICHIA COLI 
Matevž Rumpret, Maja Gorše, Darja Žgur-Bertok, Marjanca Starčič Erjavec 

 
Po-93 

VPLIV GLOBINE SEKVENCIRANJA IN IZBIRE GENSKIH REGIJ NA REZULTATE 
GLOBOKEGA SEKVENCIRANJA 
Blaž Stres, Boštjan Murovec 
 

Po-94 
MIKROBIOLOŠKA ZBIRKA Ex  
Mojca Šere, Polona Zalar, Nina Gunde-Cimerman 
 

Po-95 
CELULOSOMI IN CELULAZE BAKTERIJE RUMINOCOCCUS FLAVEFACIENS: ANALIZA 
GENOMSKEGA POTENCIALA IN NJEGOVEGA IZRAŽANJA NA PROTEINSKI RAVNI 
Maša Vodovnik, Martin D. Reid, Sylvia H. Duncan, Romana Marinšek Logar,  
Harry J. Flint 
 

Po-96 
OCENA ŠTUDENTSKE USPEŠNOSTI: REZULTATI METABOLNIH, MOLEKULARNIH IN 
FIZIKALNO-KEMIJSKIH KARAKTERIZACIJ MIKROBIOMOV PREBAVNEGA TRAKTA NA 
MODELU ŠTIRIH VRST SESALCEV  
Nataša Ciber, Mateja Dolenc, Benjamin Drakslar, Andreja Gazvoda, Nika Klinec,  
Bojan Papić, Anja Pugelj, Katarina Šimunović, Tamara Zoran, Tina Zupančič,  
Blaž Stres 
 

Po-97 
STRUKTURA DNA V PLAZMIDIH RAZLOČI BAKTERIJSKE KONJUGACIJSKE SISTEME  
Jan Zrimec, Aleš Lapanje 
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Po-98 
RAZMAZANJE LISE V AGAROZNIH GELIH: ODVISNOST OD ZAČETNE RAZNOLIKOSTI 
BAKTERIJSKIH 16S rRNA TARČ V PCR  
Jan Zrimec, Rok Kopinč, Tomaž Rijavec, Tatjana Zrimec, Aleš Lapanje 
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KLIMATSKE SPREMEMBE, MOBILNOST IN GLOBALIZACIJA: 

VPLIV NA VARNOST ŽIVIL 
 

Peter Raspor 
 

Inštitut za živila, prehrano in zdravje, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, Izola 
 

peter.raspor@fvz.upr.si 
 
 
Povezave med podnebnimi in okoljskimi spremembami, varnostjo preskrbe s hrano in 
varnostjo živil v povezavi z demografskimi vprašanji so v veliki meri vezane na 
produktivnost proizvodnje hrane. Čeprav so spremembe preskrbe s hrano po koncu 
hladne vojne močno vplivale na naše koncepte varnosti in postavljanje zaščite, je še 
vedno odprtih veliko vprašanj kako ravnati v tej situaciji.  
Praksa oskrbe živil se sooča z resnimi izzivi, ki jih je treba identificirati, analizirati in 
razložiti ustreznim strokovnim in političnim javnostim. Analiza kaže na pomanjkanje 
konceptualne skladnosti, interdisciplinarnosti, sodelovanja in enotnih metodoloških 
pristopov.  
Ne glede na metodološko pomanjkanje lahko izzive v zadnjih petih desetletjih v 
prehranskih sistemih razvrstimo v sedem gruč, ki vplivajo na oskrbo s hrano.  
1. Kmetovanje je povečalo produktivnost in ustvarilo učinkovito kmetijstvo, ki 
ohranja zemljo naravi in omogoča njeno izrabo za druge namene. 
2. Kmetijska proizvodnja se je prelevila v industrijsko vejo, kjer gospodarski 
uspešnosti in učinkovitosti (pre)počasi sledi reševanje okoljskih in socialnih vprašanj. 
3. Povečanje vertikalne integracije preskrbovalne verige s hrano, ki temelji na 
sloganu »od vil do vilic« ali »od izvirka do požirka« prestavlja sisteme iz verige v mrežo. 
4. Strateški cilji na področju proizvodnje hrane so se raztegnili od produktivnosti k 
okoljskim vprašanjem nastajanja odpadkov in njihovega recikliranja, na oskrbo z vodo 
in na gospodarnost izrabe tal. 
5. Zdravje, prehrana in hrana se povezujejo prek preskrbovalne verige s hrano ob 
razumevanju prehranskih vzorcev nazaj na primarno proizvodnjo.  
6. Urban potrošnik izgublja svojo povezavo z izvorom živil, saj je prava povezava 
zamegljena kljub vsem naprednim sistemom sledljivosti nastalim v zadnjih desetletjih.  
7. Paradigma vseživljenjskega učenja vstopa v vsakodnevno prakso in pomaga 
prevajati nezavedna v zavedna znanja na področju varnosti hrane in s tem se uspešno 
bojuje proti demografskim in tehnološkim izzivom sedanje družbe. 
Vseživljenjsko učenje je postalo vse bolj pomembno v zadnjih letih zaradi 
demografskih in tehnoloških sprememb v svetu. Ta koncept je teoretično precej dobro 
uveljavljen, privlačen in sodoben in obenem z dobro povezavo do tradicije na področju 
oskrbe in varnosti živil. Zdi se, da je ta koncept dobra platforma za večino varnostnih 
izzivov družbe. Mikrobiologija, kot ena temeljnih ved in živilska mikrobiologija kot ena 
od najbolj aplikativnih ved posega močno v področje varnosti živil. Vsi elementi, ki jih 
danes povezujemo s živilsko prehransko oskrbovalno verigo imajo element trojne 
varnosti; kemijske, fizikalne in mikrobne. Prav slednja je tista, ki bo ostala 
permanentno največji izziv, saj prihajajo na to področje novi in, če že ne novi, vsaj 
spremenjeni biološki agensi, ki se sled selekcijskih pritiskov od njive do mize 
prilagajajo, spreminjajo in od časa do časa udarijo. Takrat se zavemo, da je potrebno 
neprestano bdeti nad tem področjem z metodami ugotavljanja prisotnosti in z 
metodami obvladovanja mikroflore, do te mere, da ne postane za uživalca usodna. 
 
Ključne besede: varna hrana; klimatske spremembe/mobilnost/globalizacija; mikroflora 
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VPr-01 
 

LYMSKA BORELIOZA PRI LJUDEH 
 

Franc Strle 
 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja,  
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Japljeva 2, Ljubljana 

 
franc.strle@kclj.si 

 
 
Lymska borelioza (LB) je najbolj pogosta bolezen na severni zemeljski polobli, 
ki jo na ljudi prenašajo klopi. Čeprav je poznana že skoraj 40 let, še vedno 
predstavlja znanstveni in praktični izziv. Namen prispevka je prikazati osnovne 
značilnosti bolezni in izpostaviti nekatera nerešena vprašanja. 
Podatki temeljijo na pregledu literature v bazi MEDLINE in na nekaterih 
objavljenih in neobjavljenih lastnih ugotovitvah.  
LB je bolezen, ki jo povzročajo bakterije lymske borelioze (Borrelia burgdorferi 
sensu lato), ki jih prenašajo klopi. Pojavnost bolezni se v številnih državah 
povečuje. Najbolj pogost klinični znak je kožna sprememba na mestu vboda 
klopa (erythema migrans). Povzročitelji se lahko iz kože (verjetno po krvi) 
razširijo v razna tkiva oziroma organe in dodatno prizadenejo kožo, živčevje, 
sklepe in srce. Za zanesljivo diagnozo sta potrebni prisotnost kliničnih znakov 
bolezni in potrditev okužbe z borelijami lymske borelioze. Edina izjema je 
erythema migrans - pri tej kožni spremembi, ki se pojavi zgodaj v poteku LB, 
lahko postavimo diagnozo klinično na podlagi značilnega izgleda in poteka. LB 
zdravimo z antibiotiki; po 2 do 4-tedenskem zdravljenju večina bolnikov 
ozdravi brez kakršnih koli posledic. Ni dokazov, da ima zdravljenje, ki traja >4 
tedne, boljše učinke, kakor tudi ne, da je vzrok za težave, ki ostanejo po 
ustreznem zdravljenju LB pri nekaterih bolnikih, prezistenca borelij v tkivih. 
Preprečevanje LB sloni na ukrepih, ki zmanjšujejo izpostavljenost klopom 
oziroma omejujejo možnost za vbod klopa ter na čimprejšnji odstranitvi 
prisesanih klopov. Cepiva proti LB za ljudi ni. Kljub napredku ostajajo 
nerazrešena številna vprašanja glede patogeneze, diagnoze, zdravljenja in 
preprečevanja LB, kar ima praktične posledice pri obravnavi bolnikov. Poleg 
resničnih se pojavlja tudi vse več nepotrebnih problemov in težav, ki so vsaj 
deloma odraz hlastanja za zaslužkom in dobičkom.   
Slabih 40 let po odkritju ostaja LB pomembno medicinsko breme in znaten 
strokovni, sociološki in raziskovalni izziv.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: lymska borelioza; erythema migrans; Borrelia burgdorferi sensu lato 
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NOVOSTI NA PODROČJU OKUŽB  
Z BAKTERIJO CLOSTRIDIUM DIFFICILE:  

EPIDEMIOLOGIJA IN PATOGENEZA 
 

Maja Rupnik1,2,3 
 

1Oddelek za mikrobiološke raziskave,  
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska 1, Maribor;  

2Medicinska fakulteta, Taborska 8, Maribor;  
3Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji  

proteinov (CIPKeBiP), Jamova 39, Ljubljana 
 

maja.rupnik@nlzoh.si 
 
 
Clostridum difficile je anaerobna, sporogena bakterija. Od leta 1978, ko je bil 
prvič opisan kot povzročitelj bolezni pri ljudeh, pa do danes je postal eden 
najpomembnejših povzročiteljev črevesnih okužb. V treh desetletjih se je 
razumevanje patogeneze in epidemiologije precej spremenilo, oboje pa je 
pomembno za uspešen nadzor okužbe, za učinkovito diagnostiko ter za razvoj 
novih načinov zdravljenja. 
Kot pri vseh klostridijih so tudi pri C. difficile najpomembnejši dejavniki 
virulence toksini. Zgodnje epidemiološke raziskave so potrjevale dogmo, da 
virulentni sevi vedno izdelujejo dva sorodna velika proteinska toksina, toksin A 
(enterotoksin) in toksin B (citotoksin). Kasneje so se pričeli pojavljati sevi, ki 
producirajo samo toksin B (A-B+ sevi), kar je imelo velik vpliv na razvoj novih 
diagnostičnih testov. Še kasneje so bili opisani variantni sevi, s spremenjenimi 
geni za toksina A in B. Prav tako pa je bil odkrit tretji toksin, binarni toksin 
CDT, njegova vloga pa še ni povsem pojasnjena.  
Toksini so bili dolgo najpomembnejša tarča raziskav. V zadnjih nekaj letih pa 
so se raziskave razširile tudi na druge dejavnike virulence, predvsem lastnosti 
povezane s sporulacijo in germinacijo, tvorbo biofilma, površinskimi proteini in 
odpornostjo proti antibiotikom. Na to je vplival predvsem razvoj metod za 
genetsko manipulacijo bakterije in pa razvoj tehnik primerjalne genomike.  
Omeniti je potrebno tudi specifično povezavo med bakterijo C. difficile in 
črevesno mikrobioto. C. difficile lahko kolonizira črevo le, če je črevesna 
mikrobota v neravnovesju, zato se bolezen pogosto pojavi po zdravljenju z 
antibiotiki. Na podlagi te povezave se v zadnjih treh letih tudi močno uveljavlja 
nov način zdravljenja, to je fekalna bioterapija. 
Povečan obseg raziskav tako v akademskem kot v komercialnem prostoru je 
povezan tudi s spremembami v epidemiologiji okužb s C. difficile, predvsem 
naraščanje števila okužb ter števila težje potekajočih okužb. Klasičen opis 
bolnika z okužbo s C. difficile je bil starejši, hospitaliziran bolnik po zdravljenju 
z antibiotiki. Čeprav je večina bolnikov še zmeraj iz te skupine, pa močno 
narašča bolezen v domačem okolju in pri mlajših osebah ter pri otrocih. 
Pomemben rezervoar in gostitelj pa postajajo tudi rejne in domače živali in 
C. difficile naj bi imel pomemben zoonotski potencial. Razumevanje tega bo 
imelo posledice za sledenje in nadzor bakterije pri živalih in v hrani.  
  
 
 
Ključne besede: Clostridum difficile; epidemiologija; patogeneza 
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VPr-03 
 

ZAKLJUČNA FAZA ERADIKACIJE STEKLINE V SLOVENIJI 
 

Peter Hostnik1, Ivan Toplak1, Tadej Malovrh1,  
Gorazd Vengušt2, Danijela Rihtarič1  

 
1Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo,  

Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana;  
2Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo divjih živali, rib in čebel,  

Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana  
 

peter.hostnik@vf.uni-lj.si 
  
 
Obvezno cepljenje psov, cepljenje domačih živali na paši, iztrebljanje 
potepuških psov in intenziven odstrel lisic so ukrepi, ki niso prinesli 
pričakovanih uspehov nadzora nad steklino. Na področju Slovenije so lisice 
glavni rezervoar in tudi vektor virusa stekline, zato je populacija lisic v 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja postala primarna vrsta nadzora in 
izkoreninjanja stekline. Po prvem poskusnem obdobju (1988 – 1992) izvajanja 
cepljenja lisic z metodo polaganja vab, se cepljenje lisic od leta 1995 ob 
sofinanciranju EU izvaja vsako leto. Vabe, ki vsebujejo atenuiran sev stekline 
SAD B19, se polagajo z letali v mesecu maju in oktobru. Po uvedbi 
vsakoletnega cepljenja je število ugotovljenih primerov stekline drastično 
upadlo; v letu 1995 je bilo ugotovljenih 1089 primerov stekline, v letu 1999 pa 
samo še 6. Manjši porast pozitivnih primerov je bil zabeležen v letih 2001 in 
2008. Vse do leta 2011, ko so s cepljenjem lisic pričeli tudi na Hrvaškem, je 
cepno področje v Sloveniji predstavljalo zaščitno bariero širjenja stekline iz 
okuženega področja na neokuženo področje Avstrije in Italije. Pozitivne 
primere stekline smo v zadnjem desetletnem obdobju ugotavljali le v 
obmejnem področju s Hrvaško. Zadnji primer stekline v Sloveniji smo potrdili 
januarja leta 2012. Uspešnost cepljenja lisic ugotavljamo z določanjem 
biomarkerja v kosti uplenjenih živali. Med lisicami starejšimi od 6 mesecev 
dosegamo precepljenost med 70% in 80%. Opravili smo tudi molekularno 
epidemiološko analizo 93 vzorcev možganov steklih živali, uplenjenih v 
zadnjem desetletju. Analizirani sevi večinoma pripadajo centralno-evropskim 
sevom, potrdili smo tudi vzhodno-evropske seve in dva seva, ki sta sorodna 
cepnemu virusu stekline. Glede na epidemiološke razmere stekline v sosednjih 
državah predvidevamo, da je izkoreninjanje stekline v Sloveniji v zaključni fazi 
in zato ne pričakujemo novih izbruhov bolezni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: steklina; eradikacija; Slovenija 
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NOVE METODE DIAGNOSTIKE OMOGOČAJO NOVA SPOZNANJA  
O EPIDEMIOLOGIJI IN RAZNOLIKOSTI VIRUSOV V VODAH 

 
Maja Ravnikar1, Nejc Rački1, Nataša Mehle1, Denis Kutnjak1,Matevž Rupar1, 

Jure Papler1, Petra Kramberger2, Andrej Steyer3, Mateja Poljšak Prijatelj3 
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1Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana; 

2BiaSeparations d.o.o., Mirce 21, Ajdovščina; 
3Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta, Zaloška 4, Ljubljana; 

4JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o., Študljanska 91, Domžale 
 

maja.ravnikar@nib.si 
 

 
Virusi so najbolj pogosti elementi biosfere v vodnih telesih. Igrajo pomembno 
vlogo v različnih življenjskih procesih, vključno s prenosom genomskih 
elementov. Za študij prisotnosti v vodah, preživetja in prenosa virusov med 
gostitelji preko vode je potrebno uporabljati učinkovite koncentracijske in 
izredno občutljive diagnostične metode, kot je koncentriranje z monolitno 
kromatografijo in različne tehnike pomnoževanja in detekcije nukleinskih kislin 
PCR vključno z digitalnimi. Zaradi specifik virusnega genoma ni na voljo 
učinkovitih molekularnih generičnih metod, razen študij metagenoma z 
uporabo sekveniranja naslednje generacije (NGS). Poleg študija virusne 
združbe v preučevanih vzorcih lahko NGS uporabimo tudi za iskanje novih 
patogenih mikrobov v okolju. Ker veliko virusov ne moremo zlahka gojiti v 
gostiteljskih organizmih oziroma potrebujemo dokaj visok titer virusov, da 
okužimo gostitelja, smo pri nižjih količinah virusov večkrat v težavah kako 
meriti njihov prisotnost, količino, infektivnost ali uspešnost protivirusnega 
postopka. V takšnih primerih predstavlja težavo tudi razlikovanje in 
ugotavljanje razmerja med sestavljenimi virusnimi delci in virusnimi 
nukleinskimi kislinami. V prispevku bodo predstavljene možnosti rešitve 
navedenih vprašanj na primerih rastlinskih in humanih virusov, prisotnih v 
vodnem okolju s pomočjo različnih novih diagnostičnih pristopov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: virusi v vodah; nove metode diagnostike; epidemiologija/raznolikost 
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SINTETIČNA BIOSINTEZNA POT ZA VISOKOPRODUKTIVNO 
PROIZVODNJO UMETNIH, LAKTONIZIRANIH, OPTIČNO AKTIVNIH 

STRANSKIH VERIG PRI PRIPRAVI »SUPER STATINOV« 
 

Tadeja Vajdič, Matej Ošlaj, Gregor Kopitar, Peter Mrak 
 

AI Genetika, Lek farmacevtska družba d.d., član skupine Sandoz,  
Kolodvorska 27, Mengeš 

 
peter.mrak@sandoz.com 

 
 
Atorvastatin, rosuvastatin in pitavastatin so učinkovine iz skupine 
»superstatinov«, zadnje generacije hipolipemičnih zdravil. Vsem je skupna 
kiralna diolna stranska veriga, ključna za njihovo aktivnost. Prvim kemijsko-
sinteznim strategijam za pripravo super-statinov so kmalu sledili biotehnološki 
pristopi, ki so omogočali učinkovitejšo sintezo stranske verige v visoki optični 
čistosti. Še posebej eleganten pristop uporablja deoksiriboze-5-fosfat aldolazo 
(DERA), kjer preko sekvenčne aldolne kondenzacije pretvorimo enostavne 
aldehide v optično čiste ciklične hemiacetale (2,4-dideoksi-aldopiranoze). 
Kemijska stopnja, ki sledi encimskemu procesu z DERA v vseh znanih sintezah 
super statinov, je mestno-specifična oksidacija hemiacetala v ustrezen lakton. 
Kljub mnogim izboljšavam, pa vsi poznani pristopi znatno obremenjujejo 
okolje in pomenijo izgubo izkoristkov celotne sintezne poti. Zato smo se 
odločili preverili možnost razvoja sintetične biosintezne poti, ki bi razširila naš, 
pred kratkim razvit proces z DERA. Biosintezna pot bi tako vključevala: že 
poznano aldolno kondenzacijo z DERA, encimsko oksidacijo produktov DERA v 
ustrezne laktone in način izrabljanja celičnih mehanizmov za prenos viška 
elektronov na molekularni kisik. Za oksidacijsko stopnjo smo izbrali družino 
PQQ odvisnih glukoznih dehidrogenaz (PQQ-GDH). Kinetična karakterizacija 3 
encimov iz te družine je pokazala reaktivnost z umetnimi 2,4-dideoksi-
aldopiranozami, pridobljenimi z DERA. Zato smo razvili rekombinantno 
Escherichia coli, kjer smo z prekomernim izražanjem PQQ-GDH in sklopitvijo z 
dihalno verigo gostitelja dosegli izjemno učinkovito in vivo oksidacijo različnih 
umetnih 2,4-dideoksi-aldopiranoz. Končno smo vse stopnje združili v 
sintetično biosintezno pot, ki omogoča produkcijo umetnih laktoniziranih 
statinskih intermediatov in vivo, direktno v fermentacijski brozgi, pri tem pa 
kot oksidant uporablja atmosferski kisik. Proces je visoko produktiven (56 g/l 
v 3 urah), nudi visoke izkoristke (>85%), je ekonomičen, okolju prijazen in 
primeren za industrializacijo. Poleg prve aplikacije PQQ-GDH za transformacijo 
umetnih spojin, je po nam znanih podatkih to prvi, v Sloveniji razvit, 
sintetično-biološki industrijski proces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: superstatini; biosinteza; sintetična pot 
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Biofilm, najbolj zastopana mikrobna struktura na planetu nastane, ko se 
mikrobne celice na izbrani površini med seboj povežejo v kompleksno 3D 
strukturo. Mikrobne celice so v biofilmu vložene v zunajcelični polimerni 
matriks (EPS), ki ga celice same izdelajo. EPS je na otip sluzast in je večinsko 
sestavljen iz hidratiranih polisaharidnih, proteinskih, nukleinskih in lipidnih 
molekul. Omogoča funkcijsko in strukturno integriteto mikrobnega biofilma. 
Zaradi izjemne kompleksnosti je struktura in dinamika EPS na skali od 
nanometra do mikrometra slabo poznana. Zaradi nezmožnosti tvorbe kristalov 
ni možno določanje strukture z difrakcijo X-žarkov, zaradi zelo velike 
molekularne mase komponent, ki tvorijo EPS, pa ni možna določitev strukture 
z NMR. Posledično je tudi molekularna dinamika komponent, ki tvorijo EPS, v 
časovnem oknu od nanosekunde do mikrosekunde slabo poznana. V 
raziskovalni skupini razvijamo orodja, ki omogočajo opis nanostrukture EPS 
modelnih mikrobnih biofilmov s pomočjo sipalnih tehnik (SAXS, SLS, DLS). 
Poleg tega strukturo komponent EPS proučujemo z merjenjem hitrosti zvoka, 
mikro in makroreologijo, razvejanostjo polimerov in mikroskopijo. S 
proučevanjem sintetičnih EPS struktur sistematično določamo molekularne 
lastnosti komponent zunajceličnega matriksa, ki so potrebne za izdelavo 
funkcionalnih mikrobnih biofilmov.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: biofilmi; zunajcelični polimerni matriks (EPS); nanostruktura 
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Namen evropskega projekta 7. okvirnega programa (FP7/2007-2013) 
»Integrated Monitoring and Control of Foodborne Viruses in European Food 
Supply Chains - VITAL (Celovito spremljanje in obvladovanje virusnih okužb s 
hrano v evropskih živilsko prehransko oskrbovalnih verigah)«, ki je trajal od 
2008 do 2011, je bilo spremljanje in obvladovanje virusnih okužb prenesenih s 
hrano od »vil do vilic« s patogenimi virusi. Projekt je bil usmerjen v 
izboljševanje varnosti živil z uporabo in razvojem dobrih praks, katere se 
nanašajo na virološko varnost živil v izbranih evropskih živilsko prehransko 
oskrbovalnih verigah. Tako so bile analizirane verige proizvodnje in distribucije 
sadja (jagodičevja), zelenjave (solate), svinjskega mesa in školjk. Tekom 
projekta so se določile pomanjkljivosti in slabosti vzdolž oskrbovalnih verig z 
vidika varnosti živil ter posledično tudi oblikovale smernice za preprečevanje 
kontaminacije izbranih živil z virusi, ki temeljijo tudi na izkušnjah 
strokovnjakov iz industrije ter analizah pridobljenih podatkov tekom projekta. 
Rezultati projekta so doprinesli k vzpostavitvi sistema nadzora, obvladovanja 
ter k razvoju modelov ocen tveganja za nadzor virusnih okužb prenesenih s 
hrano v izbranih živilsko prehransko oskrbovalnih verigah. Na novo pridobljeno 
znanje iz tega projekta smo sočasno integrirali v naš prostor na različne 
institucije, ki so se soočale s podobnimi izzivi. Tako so se v okviru projekta 
oblikovala določena znanja in izkušnje, ki smo jih prenesli in uporabili v okviru 
projekta CRP »Virusna in mikrobiološka kontaminacija školjk ter prisotnost 
morskih biotoksinov v školjkah«. Ne glede na tretjinsko skrajšanje projekta 
smo morali razviti koncept dobre proizvodne in distribucijske prakse za 
školjke, saj je bil to eden glavnih ciljev projekta. Brez evropske izkušnje bi bil 
slednji del projekta močno okrnjen. Ker je projekt vključeval tako primarno 
proizvodnjo kot tudi distribucijo školjk, smo morali predvideti optimizacijo 
delovnih postopkov v proizvodnji in distribuciji školjk. Evropska izkušnja je bila 
tako dobrodošla iztočnica za postavitev dobre proizvodne in distribucijske 
prakse za školjke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: varnost živil; spremljanje in nadzor virusnih kontaminacij; školjke 
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Bakterijske okužbe s hrano, vključno s kampilobakteriozo, predstavljajo velik 
javno zdravstveni problem, pričakovanja in zahteve kupcev glede varne hrane 
pa so vse večje. Agencija za hrano in zdravila (FDA) je ponovno spodbudila 
razvoj alternativnih protimikrobnih učinkovin in tudi novih tehnologij za 
omejevanje kontaminacij in/ali zdravljenje mikrobnih okužb. Evropski center 
za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) prav tako poroča o širjenju 
odpornosti in poudarja pomen omejevanja bakterijske kontaminacije in 
naraščajoče odpornosti v živilski proizvodno-oskrbovalni verigi. Raziskali smo 
številne fenolne učinkovine rastlinskega izvora (npr. sadja, zelišč, začimb) ter 
tudi potencialne nove, racionalne vire bioaktivnih fitokemikalij iz stranskih 
proizvodov in/ali odpadkov pri proizvodnji oljčnega olja, vina, hmelja in 
eteričnih olj, ki sicer predstavljajo gospodarsko breme in okoljski problem. Pri 
novih bioaktivnih učinkovinah je potrebno poleg razumevanja zaviralnega 
učinka na rast in/ali uničenje celic preučiti potencialno sinergistično delovanje 
z drugimi učinkovinami ali procesi. Ti lahko povečujejo učinkovitost, npr. 
zaradi modulacije delovanja izlivnih črpalk ter posledično boljšega vstopa ali 
pa drugi mehanizmi spodbudijo koncentriranje učinkovin v celicah. Inovativne 
strategije v boju proti odpornim celicam, ki so prisotne tudi v biofilmih, pa 
izbirajo nove tarčne mehanizme znotraj bakterijske celice z vplivom na njihovo 
adhezijo in tvorbo biofilma. Vlogo izlivnih sistemov CmeABC ter CmeDEF na 
pridobljeno odpornosti proti naravnim protimikrobnim učinkovinam smo 
raziskali preko definiranih mutantov v genih, ki imajo ključno vlogo pri odzivu 
in/ali obrambi proti izbranim protimikrobnim učinkovinam. Mutantom smo 
ovrednotili odziv na spekter različnih bioaktivnih učinkovin v planktonskih in 
biofilmskih celicah ter tako raziskali mehanizme mikrobne prilagoditve in/ali 
odpornosti. Za realnejšo oceno tveganja za zdravje ljudi smo vpliv naravnih 
učinkovin na preživetje in virulentnost bakterij Campylobacter ovrednotili tudi 
na modelnih živilih ter modelnih gostiteljskih sistemih in potrdili učinkovitost v 
vseh analiziranih sistemih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Camylobacter spp.; protimikrobne učinkovine; varna hrana 
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Bacteroidetes je veliko bakterijsko deblo, katerega predstavniki so prisotni v 
mnogih preučevanih mikrobnih ekosistemih. Ne glede na to ali so striktni 
aerobi ali anaerobi je njihova vloga razgradnja polimerov, tako polisaharidov, 
proteinov kot proteoglikanov. Težave pri razvoju sistemov, ki bi omogočali 
genetske raziskave in manipulacijo so pokazale, da gre za v genetskem 
pogledu zelo posebno bakterijsko skupino. Nekaj prenosljivih in ekspresijskih 
vektorjev za posamezne seve črevesnega rodu Bacteroides so razvili v ZDA in 
Veliki Britaniji v 90ih letih. Le-te smo s pridom uporabili za razvoj sistema, ki 
omogoča vnos genov z elektroporacijo v vampno bakterijsko vrsto Prevotella 
bryantii, katere sorodniki naseljujejo tako črevo, kot ustno votlino in 
genitalno/urinarni trakt. Med izražanjem različnih proteinov smo primerjali 
neprevedene kontrolne regije genov (5' UTR) in ugotovili, da v nasprotju s 
predvidevanji ne vsebujejo klasičnih elementov vpletenih v iniciacijo 
translacije. Po analizi večjega števila genomov bakteroidet smo ugotovili, da v 
celem deblu pred start kodoni ni Shine-Dalgarnovih (SD) sekvenc, temveč so 
tam elementi bogati z adenini in uracili, ki so oddaljeni okoli 10 baz od start 
kodona. Inertnost SD sekvenc in vlogo elementa AU med iniciacijo translacije 
smo potrdili z in vivo poskusi z reporterskim sistemom. Nadalje smo ugotovili, 
da je podobno kot SD sekvenca element AU bolj ohranjen pri močno izraženih 
genih kot pri ostalih genih. Ohranjenost elementa AU in predvideno izraženost, 
kot jo podaja mera CAI (codon usage index), lahko predstavimo v diagramu, 
ki predstavlja profil informacijske vsebnosti/CAI. Primerjava profilov pokaže, 
da se profili poglavitnih skupin v redu Bacteroidales, ki naseljuje prebavni 
trakt sesalcev, združujejo glede na habitat, ne vsebujejo pa filogenetskega 
signala. Podobno smo opazili pri analizi profilov prostoživečih in patogenih vrst 
iz družine Flavobacteriaceae, ki predstavlja trenutno največjo poznano skupino 
bakteroidet. Prilagoditev ekološki niši torej ne posega le v nabor genov nekega 
mikroorganizma, temveč očitno tudi v medgenske regije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: ekološka niša; medgenske regije; informacijska vsebnost  
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Organizacija in razvoj sodobnih kliničnih mikrobioloških laboratorijev v svetu 
sta različna in odvisna od tega, ali laboratorij deluje v javni ali zasebni sferi, 
od razumevanja pomena mikrobiološke diagnostike s strani vodstev 
zdravstvenih ustanov, od tehnologij, ki jih uporablja, usposobljenosti osebja, 
od tega, kako klinična mikrobiologija sodeluje s strokami kot sta infektologija 
in epidemiologija in do tega, ali laboratorij deluje tudi na raziskovalnem in 
javno zdravstvenem področju.  
Ključni izzivi, ki so postavljeni pred klinične mikrobiološke laboratorije so 
premagovanje prislovične počasnosti mikrobiološke diagnostike, prilagajanje 
organizacije dela novim tehnologijam, racionalno uvajanje avtomatizacije, 
ustrezno sodelovanje v procesu obravnave bolnika, zagotavljanje ustreznih 
transportnih časov za vse vzorce in naročnike preiskav, čim hitrejše poročanje 
zaupanja vrednih rezultatov, zagotavljanje zbirnih laboratorijskih podatkov ter 
sodelovanje pri obvladovanju nalezljivih bolezni. 
Na daljši rok so za diagnostično mikrobiologijo celo usodne sistemske napake, 
ki so prisotne po vsem svetu in ne le v Sloveniji, mnenje, da je mikrobiološka 
diagnostika strošek in ne investicija, prepričanje, da zaradi avtomatizacije 
mikrobiološke preiskave lahko izvajajo druge stroke in celo osebje brez 
usposobljenosti za izvajanje laboratorijske dejavnosti, ter prepričanje, da so 
laboratoriji le tovarne podatkov, ki jih nato interpretirajo in uporabljajo drugi 
strokovnjaki z dobršno mero zavestnega ignoriranja tistih, ki so jih ustvarili.  
Stoka se bo v mali državi, kot je Slovenija, obdržala le, če bo država s svojimi 
ukrepi, kot so določanje mreže in cen storitev, podpirala dejavnost in če bomo 
vsi zaposleni v tej dejavnosti maksimalno odprti za spremembe in vrhunsko 
usposobljeni. Zavedanje o posledicah širjenja odpornosti mikroorganizmov, 
finančnih in zdravstvenih posledicah okužb povezanih z zdravstveno oskrbo ter 
posledicah bolezni, ki so povezane z revščino, je namreč zaskrbljujoče nizka, 
vloga diagnostične, raziskovalne in javnozdravstvene mikrobiologije pa ravno 
na teh področjih ključna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: mikrobiologija; diagnostika; izzivi  
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Kolorektalni rak sodi globalno med najpogostejše oblike rakavih obolenj in 
tako je tudi v Sloveniji, kjer je to drugi najpogostejši rak tako pri ženskah kot 
pri moških. Kljub lepim uspehom preventivnih presejalnih programov 
zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in 
danki (SVIT) v Sloveniji še vedno odkrijejo preko 1000 primerov letno, kar nas 
uvršča v dežele z zelo visoko obolevnostjo in umrljivostjo. Kolorektalni rak 
velja predvsem za genetsko bolezen, saj lahko v velikem deležu primerov 
dokažejo prisotnost mutacij v ključnih genih (apc, K-ras, tp53 in drugih), kljub 
temu pa je v zadnjem času vedno več pozornosti posvečeno hipotezi, da gre 
pri patogenezi kolorektalnegaraka za odnos med več pomembnimi dejavniki, 
med katere sodi tudi mikrobiota oz. mikrobna združba prebavil, v interakciji z 
imunskim odzivom sluznice debelega črevesa. V skladu s hitrim razvojem 
predvsem molekularnih tehnik za odkrivanje in identifikacijo mikroorganizmov 
smo bili v zadnjih letih priča izjemnemu povečanju aktivnosti tudi in predvsem 
na področju preučevanja vloge črevesne mikrobiote in njenega prispevka k 
zdravju oz. bolezni. Prve poglobljene študije vloge črevesne mikrobiote pri 
kolorektalnem raku so pokazale na mnoge težave, od problematike vzorčenja, 
do najrazličnejših metodoloških zadreg. V Sloveniji poteka raziskava na 
omenjenem področju v sodelovanju med UKC in Biotehniško fakulteto že več 
kot eno leto in predstavljeni bodo prvi rezultati, ključni problemi na katere 
smo naleteli in rešitve, do katerih smo se dokopali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: kolorektalni rak; črevesna mikrobiota; DGGE/qPCR 
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Virus krimsko-kongoške hemoragične mrzlice (KKHM) povzroča akutno in 
smrtonosno hemoragično bolezen. Do okužbe z virusom KKHM pride po vbodu 
okuženega klopa iz rodu Hyalomma ali kontaktu s krvjo ali tkivi okuženih ljudi 
ali živali. Patogeneza virusa KKHM je slabo poznana, zaradi odsotnosti 
primernega živalskega modela in zaradi potrebe po delu v laboratorijih najvišje 
stopnje biološke varnosti. Raziskave so pokazale, da virus KKHM utiša oz. 
upočasni odziv interferonov (IFN) tipa I, vendar mehanizem tega utišanja ni 
znan.  
V naši raziskavi smo želeli preveriti ali virus KKHM nosi zapis za dejavnik, ki 
neposredno utiša odziv interferonov tipa I in II. Antagonistično delovanje smo 
preverili s tremi sevi virusa KKHM, ki se domnevno ločijo med seboj v 
patogenetskem potencialu: sev IbAr10200 (prototipni sev, z neznanim 
patogenetskim potencialom), sev Hoti (dokazano patogen), sev AP92 
(nepatogen oz. pogojno patogen). Antagonistično delovanje smo preverili s 
hkratnim izražanjem ekspresijskih plazmidov, ki so nosili zapis za odprte 
bralne okvirje segmentov S (beljakovina N) in M, virusa KKHM in poročevalnih 
plazmidov. Rezultati so pokazali, da je beljakovina N, seva Hoti, utišala 
aktivnost promotorja IFN-β. Ostale virusne beljakovine niso imele 
antagonističnega vpliva na izražanje IFN-β. Virusne beljakovine prav tako niso 
imele antagonističnega vpliva na izražanje genov, ki jih stimulirajo interferoni 
tipa I ali II.  
V naši raziskavi smo pokazali, da virus KKHM nosi zapis za dejavnik, ki 
neposredno utiša odziv IFN tipa I in da je antagonistično delovanje odvisno od 
seva virusa. Izsledki naših raziskav bodo pomembno prispevali k razumevanju 
patogeneze, razlik v smrtnosti med različnimi sevi KKHM po svetu ter razvoju 
tarčnih protivirusnih učinkovin.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: virus krimsko-kongoške hemoragične mrzlice (KKHM); interferoni (IFN) tipa I; 
antagonistično delovanje 
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Bazidiomicetna gliva Wallemia sebi je najpogosteje citirana vrsta iz 
kserofilnega rodu Wallemia. Najdemo jo v zraku in prahu bivalnih in kmetijskih 
prostorov, kjer povzroča številna alergijska obolenja dihal (bolezen kmetovih 
pljuč) in redkeje tudi kožne okužbe. Pomemben virulenčni dejavnik so tudi 
mikotoksini (valeminon, valeminol, valimidion), ki jih gliva proizvaja med 
rastjo na sladki, slani in suhi hrani. Tekom predhodnih študij smo iz tovrstnih 
okolij pridobili več kot sto izolatov, ki smo jih identificirali kot W. sebi. 
Filogenetska analiza na podlagi nukleotidnega zaporedja različnih genov (ITS, 
MCM7, TSR, RPB1, RPB2 in HAL2) je pokazala, da se izolati združujejo v štiri 
različne in dobro podprte skupine. Makromorfološko (velikost in izgled kolonij) 
in mikromorfološko (velikost in oblika konidijev) so si izolati zelo podobni. 
Fiziološki testi so pokazali, da se izolati iz različnih skupin razlikujejo v stopnji 
rasti pri različnih temperaturah in slanostih. Kserotoleranco smo testirali tudi z 
uporabo drugih topljencev kot so saharoza, glicerol in kaotropni MgCl2. Ključne 
razlike smo opazili pri rasti na različnih koncentracijah MgCl2. Izolati kažejo 
tudi različne zunajcelične encimske aktivnosti in nabor sekundarnih 
metabolitov pri različnih slanostih. Analiza glavnih komponent (PCA) je 
pokazala, da je nabor sekundarnih metabolitov vrstno specifičen in pomemben 
taksonomski znak. 
Na podlagi tako imenovanega polifaznega pristopa v taksonomiji smo s 
povezovanjem morfoloških, fizioloških ter kemijskih lastnosti z genotipom in 
ekologijo poleg vrste W. sebi opisali še tri nove. Ena vrsta je tesno sorodna 
vrsti W. sebi, medtem ko sta ostali dve vrsti v vseh pogledih bolj oddaljeni. 
Natančna taksonomska analiza s poudarkom na sekundarnih metabolitih je 
osnova za nadaljnje raziskave teh ekstremofilnih in medicinsko pomembnih 
gliv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Wallemia sebi; taksonomija; mikotoksini 
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Človeški rinovirusi (HRV) so znani povzročitelji prehladnih obolenj, vse 
pogosteje pa jih povezujejo s težko potekajočimi okužbami spodnjih dihal, 
poslabšanjem astme in kronične obstruktivne bolezni pljuč. Rinoviruse delimo 
v tri skupine, in sicer HRV-A in HRV-B ter HRV-C, ki so bili odkriti šele 
nedavno. Da bi pojasnili razširjenost in klinično vlogo rinovirusov pri otrocih, 
smo v raziskavo vključili 320 otrok starih do 6 let, ki so bili, v obdobju od 
oktobra 2009 do septembra 2011, hospitalizirani zaradi akutnega bronhiolitisa, 
na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetnega kliničnega 
centra (UKC) Ljubljana. Hkrati smo v raziskavo vključili 156 zdravih otrok in 
354 otrok s težko potekajočimi okužbami spodnjih dihal, iz Kliničnega oddelka 
za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, UKC Ljubljana. Da bi opredelili 
klinični pomen rinovirusnih okužb pri odraslih in ostarelih, smo v raziskavo 
vključili tudi 42 odraslih oseb in 90 starostnikov iz Doma za starejše občane 
Tezno. Rinoviruse smo v vzorcih nosnega dela žrela primarno določali z 
metodo RT-PCR v realnem času, nato pa še z določanjem 390 baznih parov 
dolgega nukleotidnega zaporedja regije 5'NCR. V skupini otrok z akutnim 
bronhiolitisom smo rinoviruse dokazali pri 27,2% (87/320) otrok. V skupini 
otrok s težko potekajočimi okužbami spodnjih dihal, smo rinoviruse dokazali 
pri 20,3% (72/354) otrok. Pri zdravih otrocih smo rinoviruse dokazali v 10,9% 
(17/156). Rinoviruse smo dokazali pri 14,3% (6/42) zdravih odraslih in pri 
16,7% (7/42) bolnih odraslih osebah. Rinoviruse smo dokazali pri 7,8% (7/90) 
zdravih ostarelih osebah in pri eni bolni ostareli osebi. Rezultati naše raziskave 
so pokazali, da so HRV-A pogosto prisotni tako pri zdravih kot tudi bolnih 
otrocih, odraslih in ostarelih osebah, medtem ko so HRV-C pogosto prisotni pri 
obolelih otrocih in redkeje pri zdravih otrocih in obolelih odraslih osebah. 
Rinoviruse vrste B smo redko dokazali, prisotni pa so bili tako pri bolnih kot 
tudi zdravih otrocih in odraslih. 
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Clostridium perfringens in Clostridium colinum sta pomembna bakterijska 
povzročitelja črevesnih okužb pri perutnini, medtem ko vloga bakterije 
Clostridium difficile še ni povsem pojasnjena. Pojav klostridijskih enteritisov je 
povezan z visoko ekonomsko izgubo zaradi poginov in slabšega prirasta, 
uporaba antibiotikov za zdravljenje pa poleg stroškov predstavlja nevarnost 
razvoja proti antibiotikom odpornih bakterijskih sevov in onesnaženja okolja. 
Najpomembnejše je preprečevanje okužb, zato smo želeli odkriti kritična 
mesta v proizvodnji: kdaj, kje in kako klostridiji vstopajo v proizvodnjo. 
Matično jato nesnic smo spremljali 21 tednov od vselitve na farmo do 
premestitve živali na novo lokacijo. Vsak teden smo odvzeli vzorce blata živali, 
nastilja, krme, prahu v hlevih in vodo. Pregledali smo jih na C. perfringens, 
C. colinum in C. difficile z metodo izolacije bakterije oziroma metodo PCR. 
Skupno smo pregledali 119 vzorcev. C. perfringens smo ugotovili v 89 
(74,8%) vzorcih, C. difficile pa v 4 (3,4%) vzorcih. C. colinum nismo dokazali. 
C. perfringens smo dokazali v hlevu že pred vselitvijo matične jate in na koncu 
vzorčenja po razkuževanju/čiščenju hleva. Spore v okolju so tako verjetno 
glavni vir C. perfringens v vzreji. Voda, nastilj, krma in piščanci pred vselitvijo 
so bili na začetku negativni, takoj po vselitvi pa so bili vzorci nastilja/blata 
živali, prahu in vode v hlevu pozitivni na C. perfringens. C. difficile smo izolirali 
samo iz blata živali. V tem obdobju je prišlo tudi do pogina živali in kot 
povzročitelja bolezni smo dokazali C. perfringens. Vsi izolati C. perfringens so 
pripadali tipu A, gena netB nismo dokazali. Istočasno smo v sosednjem 
objektu z že naseljeno matično jato dokazali C. perfringens, kar nakazuje na 
možnost prenosa klostridijev z osebjem na farmi. Glede na to, da je bila 
večina vzorcev pozitivna na C. perfringens, bi bilo smiselno izolate še 
nadaljnje genotipizirati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: klostridiji; perutnina; matična jata 

mailto:jana.avbersek@vf.uni-lj.si�


Kongres SMD 2014 │ 6. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva 45 

Pr-06 
 

EPIDEMIOLOGIJA BAKTERIJE CLOSTRIDIUM DIFFICILE RIBOTIPA 033  
NA DRUŽINSKIH KMETIJAH KRAV MOLZNIC V SLOVENIJI 

 
Petra Bandelj1, Céline Harmanus2, Maja Rupnik3,  

Matjaž Ocepek1, Modest Vengušt4 
 

1Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana;  
2Department of Medical Microbiology,  

Leiden University Medical Centre, Leiden, Nizozemska;  
3Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska 1, Maribor;  

4Klinika za reprodukcijo in konje, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana 
 

petra.bandelj@vf.uni-lj.si 
 

 
Okužba s Clostridium difficile (CD) predstavlja znaten zdravstveni in 
ekonomski problem v humani in veterinarski medicini. Okoljsko pridobljeno 
okužbo s CD se najpogosteje povezuje s kontaminacijo človekovega okolja, pri 
čemer bi živali lahko bile pomemben rezervoar bakterije. Visoko prevalenco 
CD so dokazali pri večini farmskih živali v intenzivni proizvodnji, vendar je 
sama epidemiologija CD znotraj ene ali več populacij živali še nepoznana. 
Družinske kmetije so najpogostejša in najpomembnejša oblika kmetovanja v 
Evropi in Sloveniji, ki z lokalno in neposredno ponudbo kmetijskih proizvodov 
vzdržuje socialno-ekonomski status na podeželju. Ta, neposredna tržna 
povezava s potrošniki (mlečni izdelki - mlekomati, mesni izdelki, zelenjavni 
izdelki gnojeni z domačim gnojem), je lahko vir perpetuacije CD v populaciji, 
zato je poznavanje epidemiologije CD izredno pomembna. V raziskavo smo 
tako vključili 20 družinskih kmetij, ki redijo krave molznice v okolici Ljubljane 
(Slovenija). V obdobju enega leta smo na teh kmetijah vsake 14 dni odvzeli 
vzorce blata vsem teletom do starosti šestih mesecev in vzorce okolja. V 
epidemiološko študijo smo vključili vse izolirane seve CD ribotipa 033 
(n = 90), ki je tudi v primerljivih študijah najbolj pogosto izoliran ribotip pri 
teletih. Sorodnost med sevi smo določili z metodo multilokusno spremenljivega 
števila tandemskih ponovitev (MLVA). S to metodo smo dokazali prenos sevov 
CD iz ene kmetije na drugo preko prodaje okuženih telet. Prav tako smo 
dokazali, da so se CD izločeni v okolje z blatom kupljenih telet ohranili in 
kasneje okužili druga teleta. Na podlagi okoljskih vzorcev smo ugotovili, da 
med epidemiološko povezanimi rejami krožijo enaki in različni sevi CD. 
Ugotovili smo tudi, da sevi CD izoliranih iz okolja kmetij niso nujno enaki 
sevom izoliranih iz blata telet na istih kmetijah, temveč so večkrat podobni 
sevom prisotnih pri teletih na drugih kmetijah. Kompleksnost epidemiologije 
CD ribotipa 033 kaže, da sta njegova perpetuacija in akumulacija v okolju 
povezana z mobilnostjo živali in verjetno njihovih proizvodov. Podobno 
verjetno velja tudi za druge ribotipe CD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Clostridium difficile; govedo; MLVA 

mailto:jana.avbersek@vf.uni-lj.si�


24. – 26. september 2014, Bled 46 

Pr-07 
 

KONTAMINACIJA PIŠČANČJIH TRUPOV  
S CAMPYLOBACTER JEJUNI MED PROCESOM KLANJA:  

ANALIZA DOGAJANJA IN DOLOČITEV KRITIČNIH TOČK 
 

Igor Gruntar, Darja Kušar, Mateja Pate, Matjaž Ocepek 
 

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana 
 

igor.gruntar@vf.uni-lj.si 
 

 
Črevesna kampilobakterioza je glavna bakterijska zoonoza v Evropi in drugod v 
razvitem svetu. Glavni povzročitelj tega s hrano prenosljivega akutnega 
gastroenteritisa je Campylobacter jejuni, običajni prebivalec črevesja industrijske 
perutnine, glavni vir okužbe pa je med industrijskim postopkom klanja fekalno 
onesnaženo perutninsko meso. V Sloveniji je v zadnjih petih letih prevalenca 
C. jejuni na piščančjih farmah nihala med 63 in 88%, odstotek klavniško 
kontaminiranih piščančjih trupov pa je znašal med 77 in 93%. Da bi ugotovili, ali 
lahko ta delež učinkovito zmanjšamo, je bilo potrebno najprej ugotoviti kje, kako 
in v kolikšni meri se onesnaženje s kampilobaktri med klavnim procesom dejansko 
zgodi.  
V ta namen smo na prisotnost, količino in genetske značilnosti fekalnega 
kontaminanta C. jejuni v različnih fazah zakola in obdelave klavnih trupov 
pregledali piščance iz šestih tipičnih klavnih serij brojlerjev. Zaradi čim 
natančnejše ocene dinamike kontaminacije trupov, smo analize v vsaki seriji 
izvajali na vzorcih kože vratu vedno istih, vnaprej izbranih in skrbno označenih 
trupov. Vzorci kože so bili odvzeti v sosledju na treh zaporednih strateških 
lokacijah v evisceracijskem delu klavne linije ter po tridnevnem hlajenju in 
tridnevnem zamrzovanju. Pregledali smo tudi vzorce slepih čreves istih živali, kot 
tudi vzorce klavniškega okolja pred in po zakolu. Za izolacijo in identifikacijo 
kampilobaktrov smo uporabili standardno metodo (ISO10272); kampilobaktre iz 
vzorcev kože vratu smo tudi kvantificirali. Izolate smo genotipizirali s PFGE. 
V povprečju je bila najvišja stopnja kontaminacija kože s C. jejuni ugotovljena že 
na prvem mestu vzorčenja, kar kaže, da se večina onesnaženja trupov s 
kampilobaktri dejansko zgodi že pred samo evisceracijo, najverjetneje v 
predhodni fazi – fazi skubljenja. Pri dveh od petih na C. jejuni pozitivnih serij, je 
bilo ugotovljeno dodatno povečanje onesnaženja neposredno po evisceraciji. Ob 
primerjavi stopnje kontaminacije zaporednih serij na posameznih točkah vzorčenja 
smo zaznali očiten trend naraščanja kontaminacije na prvih dveh vzorčevalnih 
mestih, kar kaže na kopičenje kontaminirajočega C. jejuni na klavni liniji nekje 
pred evisceracijskim prostorom. Tridnevno hlajenje in tridnevno zamrzovanje sta 
povzročila 4,5- in 142-kraten padec v številu C. jejuni. Vsi vzorci klavniškega 
okolja, odvzeti pred začetkom klanja, so bili negativni, medtem ko so bili vsi po 
klanju odvzeti vzorci, z izjemo vode iz rezervoarja za oparjenje, pozitivni. 
Genetska raznolikost izolatov je bila majhna - skupaj je bilo potrjenih pet različnih 
genotipov, oz. en tip na serijo. Rezultati PFGE izolatov klavniškega okolja kažejo, 
da je navzkrižna kontaminacija možna (več različnih pulzotipov ugotovljenih npr. v 
vzorcih iz stroja za evisceracijo). Kljub temu pa tega nismo mogli potrditi pri 
izolatih iz trupov: analize izolatov iz kože vratu kažejo, da se trupi onesnažujejo 
zgolj s kampilobaktri iz lastnega črevesja, oz. s samo enim, za tisto jato značilnim 
genotipom.  
 
Ključne besede: Campylobacter jejuni; fekalno onesnaženje trupov; perutninska klavnica 
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Potočni raki imajo pomembno vlogo v prehranjevalni verigi, pri vzdrževanju 
biotske pestrosti in pri zaviranju rasti vodnega rastlinja. V Sloveniji živijo vsaj 
tri domorodne vrste, ki so vse zaščitene: koščak (Austropotamobius 
torrentium), koščenec (Austropotamobius pallipes) in jelševec (Astacus 
astacus). V Evropi so konec 19. stoletja domorodni potočni raki množično 
poginjali zaradi kuge rakov (Aphanomyces astaci), kar je bila posledica vnosa 
okuženih odpornih tujerodnih vrst iz Severne Amerike. V Sloveniji smo 
tujerodne signalne rake (Pacifastacus leniusculus) prvič odkrili leta 2003, 
kasneje pa še agresivne tropske rake rdečeškarjevce (Cherax 
quadricarinatus).  
Na prisotnost A. astaci smo pregledali vseh pet vrst prostoživečih potočnih 
rakov v Sloveniji ter rdeče močvirske rake (Procambarus clarkii), ki so v prosti 
prodaji v akvarijskih in živilskih trgovinah ter sodijo med najbolj agresivne 
vrste. Vzorčenje živali (n = 398) smo izvajali v letih 2009-2012. Po izolaciji 
DNA smo izvedli molekularno detekcijo povzročitelja račje kuge: PCR v 
realnem času, klasični PCR in potrditveno sekvenciranje.  
Ugotovili smo, da je pri nas z A. astaci okužen približno vsak deseti potočni rak 
(43/398): 32/226 (14,2%) koščakov, 2/32 (6,3%) koščencev in 2/57 (3,5%) 
jelševcev med domačimi vrstami ter 5/50 (10,0%) signalnih rakov in 1/21 
(4,8%) rdečeškarjevcev med tujimi vrstami. Okužen je bil tudi 1 od 12 
pregledanih trgovinskih rdečih močvirskih rakov.  
Preiskovani raki večinoma niso kazali znakov bolezni, kar kaže, da je tudi pri 
domačih vrstah možna adaptacija gostitelja na povzročitelja ali pa, da med 
raki krožijo različno virulentne variante A. astaci. Zaradi hitrega širjenja 
tujerodnih vrst rakov po Evropi in tudi po Sloveniji lahko pričakujemo izumrtje 
kakšne od domorodnih vrst ter posledično spremembo vodnih ekosistemov in 
zmanjšanje biotske pestrosti. V Evropi je račja kuga velik problem, ki se mu 
ne moremo izogniti tudi pri nas. Pri vsem je velikega pomena sprememba 
zavesti ljudi, da tujerodne vrste ne sodijo v naravno okolje.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: potočni raki; račja kuga; Aphanomyces astaci 
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Koronavirusi (CoV) lahko okužijo živali, ptice in ljudi. Virus spada v družino 
Coronaviridae, rod Coronavirus pa delimo v tri genetske skupine: α, β in γ-
CoV. Pri ljudeh CoV najpogosteje povzročajo okužbe dihal z znaki prehlada, pri 
živalih pa tudi vnetje prebavil. Do nedavnega so koronavirusi veljali za manj 
nevarne povzročitelje prehladnih obolenj, leta 2003 pa so prvič zabeležili 
izbruhe hudega akutnega respiratornega sindroma (SARS-CoV), ki so se pri 
ljudeh končali tudi s smrtnimi primeri. Leta 2012 se je na Bližnjem vzhodu 
pojavil nov koronavirus (MERS-CoV), ki je povzročil visoko smrtnost pri 
obolelih ljudeh. Zaradi nevarnosti prenosa virusa iz živali na ljudi, postajajo 
raziskave koronavirusov vse pomembnejše.  
V našo študijo smo zajeli 81 govedi, ki so poginila po okužbi dihal in pri katerih 
smo pri patološki sekciji ugotovili pljučnico. V vzorcu pljučnega tkiva smo 
nukleinsko kislino CoV dokazovali z metodo RT-PCR v realnem času. Prisotnost 
CoV smo dokazali v 12,3% preiskanih vzorcev pri živalih, ki so poginile v 
starosti od 3-8 mesecev. Pozitivne vzorce smo pomnožili s klasično metodo 
RT-PCR v zelo ohranjenem delu genoma, ki kodira od RNA odvisno polimerazo 
RNA, ter jim določili nukleotidno zaporedje z direktnim sekvenciranjem. S 
filogenetsko primerjavo (411 nukleotidov) sedmih pozitivnih goved smo 
ugotovili zelo podobne CoV (99-100% identičnost nukleotidnega zaporedja), ki 
spadajo v skupino β-CoV. Gre za prvo izvedeno genetsko tipizacijo CoV v 
Sloveniji, ki smo jih dokazali pri govedu z znaki pljučnice. Primerjava 
ugotovljenih virusov s CoV v genski banki je pokazala, da so zelo podobne 
seve že ugotovili pri govedu, psu, konju, alpaki, kameli, žirafi in človeku 
(96,8-99,5% identičnost nukleotidov). Ti podatki potrjujejo, da se ugotovljeni 
sevi CoV lahko prenašajo med več živalskimi vrstami, ugotavljajo pa jih tudi 
pri človeku. Ker se koronavirusi prenašajo kapljično, s tesnim stikom in preko 
okuženih predmetov je za preprečevanje prenosov okužbe pomembno 
izvajanje higienskih ukrepov, prav tako pa uporaba zaščitnih sredstev ob stiku 
z bolnimi živalmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: koronavirus; zoonotski potencial; genotipizacija 
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Aviadenovirus, Siadenovirus in Atadenovirus so rodovi adenovirusov, ki so 
dokazani pri pticah. Večina jih ne povzroča bolezni, obstaja pa domneva, da 
imajo ptice in predvsem avidenovirusi skupen koevolucijski razvoj. 
Kloakalne brise ali sveže iztrebke smo odvzeli prostoživečim pticam, 
ljubiteljskim pticam, dvoriščni perutnini in perutnini v intenzivni reji. Vzorce 
smo pregledali z vgnezditveno PCR. Za pomnoževanje odseka polimeraze 
adenovirusov smo uporabili visoko degenerirane začetne pare 
oligonukleotidov. Z omenjenim postopkom so uspešno dokazali vse do sedaj 
poznane adenoviruse. 
Pregledali smo 1281 vzorcev, med katerimi je bilo 233 vzorcev (18,2%) 
pozitivnih na prisotnost adenovirusov. Adenoviruse smo dokazali pri 54 vrstah 
ptic. Ugotovljene adenoviruse smo uvrstili v 87 različnih tipov. V rod 
Aviadenovirus smo jih uvrstili 73 (5,7%), v rod Siadenovirus 112 (8,7%) in v 
rod Atadenovirus 48 (3,8%). 
Pojavljanje adenovirusov se med posameznimi redovi ptic razlikuje. Pri 
plojkokljunih je bila pojavnost 5,1%, pri kurah 9,8%, golobih 72,7%, 
močvirnikih 10,0%, ujedah 39,0%, pobrežnikih 12,5%, vpijatih 66,7%, 
plezalcih 18,2%, pevcih 15,4% in pri papigah 14,2%. Adenovirusov nismo 
ugotovili v redu sov, žerjavovcev in veslonožcev. 
Ugotovili smo, da veliko kladov, predvsem v rodu Aviadenovirus in 
Siadenovirus, sestavljajo sevi adenovirusov, ki smo jih odkrili pri isti vrsti ptice 
ali med pticami v isti družini. Rezultati potrjujejo domnevo o skupnem krajšem 
ali daljšem koevolucijskem razvoju nekaterih linij adenovirusov in njihovega 
trenutnega gostitelja. V rodu Atadenovirus smo ugotovili adenoviruse le v 4 od 
13 pregledanih redov ptic. Zelo verjetno je, da ptice niso izvorni gostitelj 
atadenovirusov. Najverjetneje je njihova prisotnost pri pticah posledica 
medrazrednega preskoka virusa iz reda luskarjev (lat. Squamata). 
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V prispevku poročamo o vpeljavi in uporabnosti digitalne kapljične PCR 
(ddPCR) za odkrivanje in absolutno kvantifikacijo dveh karantenskih rastlinskih 
patogenih bakterij, Erwinia amylovora in Ralstonia solanacearum, ki 
povzročata ognjevko rastlin iz družine Rosaceae in bakterijsko venenje rastlin 
iz družine Solanaceae. V odprtokodnem programskem okolju R statistical smo 
oblikovali kodo, ki nam je omogočila hitrejšo in enostavnejšo analizo 
rezultatov ddPCR. Izmed različnih pristopov k analizi podatkov (analiza Quanta 
Soft, »definetherain« in ročna nastavitev mejnih vrednosti) smo kot 
najprimernejši pristop za posamezen test izbrali tistega, ki je na naboru 
vzorcev z znanim zdravstvenim stanjem zagotovil največjo diagnostično 
specifičnost. Metoda ddPCR je omogočila določanje in kvantifikacijo bakterij 
E. amylovora v rastlinskih vzorcih s podobno občutljivostjo in natančnostjo kot 
PCR v realnem času (qPCR) ne glede na uporabljeno analizo. Pri določanju 
bakterije R. solanacearum je bila potrebna optimizacija analize. Z uporabo 
ročne nastavitve mejne vrednosti, s katero smo izključili lažno pozitivne 
reakcije ob pomnoževanju rastlinske DNA in bakterijske mikroflore 
gostiteljskih rastlin, je ddPCR zelo izboljšala analitično občutljivost enakega 
testa v qPCR ter hkrati poenostavila analizo in interpretacijo rezultatov. Testa 
v obliki ddPCR omogočata natančno določanje in absolutno kvantifikacijo 
tarčnih bakterij v čisti kulturi, v rastlinskem tkivu in tudi neposredno analizo 
bakterijskih suspenzij brez predhodne izolacije in čiščenja DNA. Metoda ddPCR 
je primerna za rutinsko določanje, raziskave, v katerih je potrebna 
kvantifikacija bakterij E. amylovora ali R. solanacearum, ter za karakterizacijo 
iz njih pripravljenih internih referenčnih materialov. 
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Rastlinsko parazitske ogorčice povzročijo v svetovnem kmetijstvu za okrog 
100 milijard € škode letno. Ogorčice koreninskih šišk (Meloidogyne spp.) so 
med vsemi rastlinsko parazitskimi vrstami najpomembnejše glede na obseg 
ekonomske škode. Leta 2003 smo v Sloveniji prvič v Evropi zasledili tropsko 
vrsto ogorčic koreninskih šišk M. ethiopica. Gre za polifagno vrsto s širokim 
naborom gostiteljev, ki parazitira zelnate in lesnate rastline dvokaličnic in 
enokaličnic. Ogorčice te vrste se razmnožujejo z mitotsko partenogenezo in 
število kromosomov znotraj vrste variira od 36-46. V naši raziskavi smo 
primerjali populacije M. ethiopica iz Južne Afrike, Brazilije, Slovenije, Grčije in 
Turčije. Populacije so se razlikovale tako na nivoju izoencimskega profila 
esteraze kot na nivoju sekvenc rDNA (regije ITS, 18S in 28S) in mtDNA. Tudi 
pri drugih tropskih klonalih vrstah kot so M. arenaria, M. javanica in 
M. incognita obstaja velika znotraj-vrstna raznolikost in celo raznolikost 
znotraj posameznega osebka na nivoju relativno konzervativnih genov (npr. 
18S rDNA). Glede na hipotezo o nastanku teh apomiktičnih vrst s hibridizacijo 
vrst (združitev dveh vrst), ta raznolikost niti ni presenetljiva. Velika genetska 
raznolikost predstavlja težavo tako za opis posameznih vrst znotraj skupine 
tropskih ogorčic koreninskih šišk kot za diagnostiko teh vrst. Partenogenetsko 
razmnoževanje se navadno enači z evolucijsko slepo ulico zaradi težav 
nespolnih linij, ki se zaradi pomanjkanja genetske plastičnosti počasneje 
prilagajajo na spreminjajoče okolje. Kljub temu pa so vrste ogorčic koreninskih 
šišk, ki se razmnožujejo z mitotsko partenogenezo, po svetu najbolj 
razširjene, polifagne in uspešne pri premagovanju rastlinske odpornosti. Ta 
izjemen parazitski uspeh klonalnih vrst ogorčic koreninskih šišk jih opredeljuje 
kot evolucijski paradoks glede na trenutno teorijo o prednostih spolnega 
razmnoževanja. Spoznanja na temelju določenega celotnega genoma vrste M. 
inogniata so razložila ta uspeh s pomočjo obsežnih duplikacij genoma, 
reorganizacije s pomočjo transpozonov in horizontalnega genskega prenosa. 
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Naraščajoča uporaba tehnologij sekvenciranja naslednje generacije (NGS) je v 
zadnjih letih omogočila znaten napredek na področju zaznavanja, odkrivanja 
in študij raznolikosti virusov. Eno izmed glavnih omejitev pri tem še vedno 
predstavlja relativno veliko ozadje gostiteljevih nukleinskih kislin v vzorcih. Z 
različnimi načini priprave vzorca lahko le-te do neke mere odstranimo in 
vzorec obogatimo za virusne nukleinske kisline (npr. izolacija virusnih delcev, 
dvoverižne RNA, malih RNA). V naših raziskavah smo uporabili najbolj 
obetavna pristopa: izolacijo malih RNA (Kreuze in sod. 2009, Virology 388: 1-
7) in izolacijo RNA iz očiščenih virusnih delcev. S pomočjo sekvenciranja malih 
RNA smo odkrili novo, filogenetsko divergentno skupino izolatov virusa X 
krompirja iz Peruja in nakazali na veliko, a v veliki meri najverjetneje še 
neodkrito raznolikost tega patogena v Južni Ameriki. S sekvenciranjem RNA 
izolirane iz očiščenih virusnih delcev smo določili nukleotidno zaporedje 
novega ortoreovirusa, ki je bil prvič najden pri človeku (Steyer in sod. 2013, 
Journal of Clinical Microbiology 51: 3818-3825). Nadalje smo s pomočjo NGS 
raziskali in primerjali raznolikost populacije virusa Y krompirja znotraj 
gostitelja v dveh ločenih skupinah virusnih RNA: (i) malih RNA in (ii) RNA 
izolirane iz očiščenih virusnih delcev. Pokazali smo, da obe skupini virusnih 
RNA odražata podobno populacijsko strukturo, vendar pa sekvenciranje RNA 
izolirane iz očiščenih virusnih delcev izboljša učinkovitost sestavljanja 
nukleotidnega zaporedja celotnega genoma virusa in omogoča vpogled v 
prisotne rekombinacije. Izsledki raziskav omogočajo vpogled v kompleksno 
sestavo virusnih populacij znotraj gostitelja na različnih ravneh in 
predstavljajo osnovo za študije dinamike adaptacije virusov na različna 
(mikro)okolja. 
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Virusi in viroidi se od rastline do rastline prenašajo z vegetativnim 
razmnoževanjem, s semeni, s pelodom, z žuželkami, z glivami, s parazitsko 
predenico ali mehansko z rastlinskim sokom po poškodbi, ter stiku sosednjih 
zdravih in okuženih rastlin. Šele v zadnjem času ugotavljamo, da tudi voda 
lahko predstavlja enega izmed načinov za širjenje rastlinskih virusov (Mehle in 
Ravnikar, 2012, Water Research) in viroidov. V vode se lahko virusi in viroidi 
sproščajo iz poškodovanega ali razpadajočega rastlinskega materiala, pa tudi 
iz nepoškodovanih korenin. Pomemben vir rastlinskih virusov predstavljajo 
tudi kanalizacijske vode, saj je bilo za nekatere viruse dokazano, da ne izgube 
infektivnosti pri prehodu skozi prebavni trakt živali in ljudi. Številni virusi, ki se 
sproščajo iz korenin v tla in v vodo, ostanejo tam dolgo infektivni, nekateri 
celo več mesecev. Za virus mozaika pepina (PepMV) smo dokazali, da lahko v 
vodi, pri sobni temperaturi, preživi tri tedne, krompirjev virus Y (PVY) en 
teden, viroid vretenatosti gomoljev krompirja (PSTVd) pa kar sedem tednov. 
Iz vode lahko ti povzročitelji bolezni preidejo v zdrave rastline preko korenin. 
Poleg tega smo dokazali tudi, da so lahko gomolji, ki se razvijejo na rastlinah, 
ki jih zalivamo z vodo, okuženo s PSTVd ali PVY, vir novih okužb. Širjenje PVY, 
PepMV in PSTVd z vodo sicer ni tako učinkovito kot je širjenje z vektorji ali 
preko mehansko poškodovane listne površine, predstavlja pa most za okužbo 
posameznih rastlin, ki se potem eksponencialno širi na bolj učinkovite načine 
kot je poškodba. Zato možnosti širjenja z vodo v študijah epidemiologije in pri 
pripravah ocen tveganja ne smemo zanemariti, zlasti ne, če rastline rastejo na 
hidroponijah, kjer voda v sistemu neprestano kroži (Mehle in sod. 2014, 
Applied and Environmental Microbiology). Dokazali smo, da do okužbe rastlin z 
okuženo vodo lahko pride, tudi če so koncentracije povzročiteljev bolezni pod 
mejo detekcije s klasičnimi diagnostičnimi metodami, zato razvijamo hitre in 
visoko občutljive detekcijske metode, kot je PCR v realnem času in metode za 
koncentriranje virusov in viroidov iz vode z uporabo monolitnih 
kromatografskih nosilcev. 
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Mehka gniloba rastlin, ki jo povzročajo bakterije iz rodu Dickeya, prizadene 
različne ekonomsko pomembne kulture in okrasne rastline, npr. krompir, 
paradižnik in orhideje. Učinkovite kemijske zaščite ni na voljo. Odstranjevanje 
okuženih rastlin sicer prepreči nadaljnje širjenje bolezni, vendar pa je za 
učinkovit nadzor bolezni boljša preventivna zaščita. Bakteriofagi predstavljajo 
učinkovito in okolju prijazno zaščito rastlin, ki lahko tarčno napadajo le 
bakterije, ki povzročajo bolezen.  
Pri našem delu smo izolirali in karakterizirali bakterije, ki povzročajo mehko 
gnilobo orhidej iz rodu Phalaenopsis, ter raziskujemo bakteriofage kot 
biopesticidno tehniko za zaščito rastlin. S klasičnimi mikrobiološkimi 
tehnikami, s PCR v realnem času in sekvenciranjem gena fliC smo identificirali 
bakterijske povzročitelje kot Dickeya spp., ki se uvrščajo v dve skupini. 
Mešanice izoliranih bakterij smo uporabili za obogatitev bakteriofagov iz 
orhidej z bolezenskimi znamenji mehke gnilobe. Morfološko se uvrščajo v 
skupino Podoviridae in so učinkoviti proti eni skupini bakterijskih izolatov. Iz 
odpadnih voda smo izolirali bakteriofage različnih morfoloških oblik iz družine 
Caudovirales, ki so učinkoviti tudi proti drugi skupini bakterij. Za sledenje 
bakteriofagov smo za modelni bakteriofag razvili specifične začetnike in sonde 
za PCR v realnem času in kapljični digitalni PCR. Obe metodi modelni 
bakteriofag specifično zaznavata in ga številčno določita.  
Z učinkovito tehniko sledenja bakteriofagov kot potencialnih biopesticidnih 
agensov v rastlinah in z njihovo nadaljnjo karakterizacijo lahko pomembno 
doprinesemo k raziskovanju interakcij med bakteriofagi in bakterijami ter 
parametrov, ki vplivajo na njihovo učinkovitost v in vivo pogojih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: bakteriofagi; Dickeya spp.; bakterijske mehke gnilobe 
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Viroidi so najmanjši patogeni rastlin. So enoverižne, kovalentno zaprte krožne 
molekule RNA velikosti od 246 do 401 nukleotidov. Ne kodirajo beljakovin in 
informacijske RNA, vendar kljub temu lahko povzročajo velike izgube pridelka 
pri občutljivih gostiteljskih rastlinah. Na Kmetijskem inštitutu Slovenije 
proučujemo, detektiramo in identificiramo predvsem viroide iz rodu Pospiviroid 
na vrtninah, poljščinah in okrasnih rastlinah, poleg tega pa tudi viroide, ki 
okužujejo sadno drevje in vinsko trto. V prispevku predstavljamo te zanimive 
povzročitelje bolezni rastlin in rezultate našega proučevanja. Med drugim smo 
razvili smo metodo RT-PCR v realnem času (qPCR) za detekcijo GYSVd-1 
(Grapevine Yellow Speckle Viroid 1) in HSVd (Hop Stunt Viroid) na vinski trti in 
jo preizkusili za testiranje vzorcev vinske trte nabranih v slovenskih 
vinogradih. Okužbe vinske trte so bile pogoste, večinoma je šlo za mešane 
okužbe z obema viroidoma. Za testiranje sadnega drevja smo poleg HSVd 
razvili še qPCR za detekcijo PLMVd (Peach Latent Mosaic Viroid). Razvili smo 
tudi qPCR za detekcijo latentnega viroida hmelja (Hop Latent Viroid, HLVd). 
Od leta 2007 smo v okviru posebnega nadzora viroida vretenatosti 
krompirjevih gomoljev (Potato Spindle Tuber Viroid, PSTVd) analizirali 734 
vzorcev krompirja, paprike, feferonov, paradižnika in okrasnih rastlin. Okužbe 
s PSTVd in nekaterimi drugimi viroidi iz rodu Pospiviroid smo potrdili le na 
okrasnih rastlinah. Vse okužbe z enim ali celo več pospiviroidi na posameznih 
rastlinah so bile prve najdbe teh viroidov v Sloveniji. Proučili smo variabilnost 
PSTVd na okrasnih rastlinah v Sloveniji in ugotovili, da so posamezne okrasne 
rastline lahko okužene z zelo različnimi nukleotidnimi različicami, posamezne 
različice pa so bile najdene na različnih gostiteljskih rastlinah. V okviru dveh 
evropskih EUPHRESCO projektov smo oz. še sodelujemo pri proučevanju 
možnih poti prenosa različnih pospiviroidov, razvoju in preskušanju metod za 
njihovo detekcijo in pri proučevanju učinkovitosti sredstev za dezinfekcijo.  
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Slaba anaerobna razgradnja lignoceluloznih substratov ter nastajanje 
inhibitornih spojin med hidrolizo in kemijsko-fizikalnimi predobdelavami vodita 
v upočasnjeno proizvodnjo bioplina in tudi inhibicijo metanogeneze. S testom 
biometanskega potenciala (30 dni) smo testirali vpliv dodajanja hidrolitičnih 
bakterij na razgradnjo modelnega lignoceluloznega substrata odpadnih 
pivovarskih tropin ter na proizvodnjo bioplina. Vir aktivne anaerobne mikrobne 
združbe je bila granulirana biomasa iz industrijskega UASB reaktorja Čistilne 
naprave Laško. Laboratorijskim bioreaktorjem (1L) smo dodajali (5% 
celotnega volumna) anaerobne hidrolitične bakterije Pseudobutyrivibrio 
xylanivorans Mz5T, Clostridium cellulovorans, Fibrobacter succinogenes S85 in 
Ruminococcus flavefaciens 007C s celulolitično, hemicelulolitično in drugimi 
aktivnostmi, katere smo merili z metodo po Leverju. Za izboljšano razgradnjo 
tropin smo pred pričetkom eksperimenta hidrolitičnim bakterijam inducirali 
aktivnost z gojenjem v inducibilnem gojišču. Spremljali smo temperaturo, pH, 
kemijsko potrebo po kisiku (KPK), kratkoverižne maščobne kisline, volumen in 
sestavo bioplina ter spremembe v mikrobni združbi s T-RFLP metodo. 
Dodatek hidrolitičnih bakterij je doprinesel k do 20% večjemu neto volumnu 
proizvedenega metana na g KPK substrata v primerjavi s kontrolno mešanico 
brez dodanih hidrolitičnih mikroorganizmov, pri čemer se je za najuspešnejšo 
izkazala kombinacija C. cellulovorans s F. succinogenes S85, sledijo 
P. xylanivorans Mz5T, C. cellulovorans, kombinacija P. xylanivorans Mz5T s 
C. cellulovorans in kombinacija P. xylanivorans Mz5T s F. succinogenes S85 s 
približno 19.9%, 17.8%, 15.3%, 10.7% in 10.6% večjo neto metansko 
proizvodnjo na g KPK substrata, ki je najverjetneje odraz hidrolitične 
aktivnosti dodanih bakterij z odštetim vplivom gojišča. Pri mešanicah z 
dodanimi bakterijami se je hitrost proizvodnje metana v prvih štirih dneh 
povečala za 10-krat, v metan se je spremenilo do 87% reducirane organske 
snovi in izplen metana se je povečal za 10%. Za proizvodnjo bioplina iz tropin 
v industrijskem merilu je potrebna še nadaljnja optimizacija procesa. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: lignoceluloza; hidroliza; bioplin 
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V papirniški industriji dnevno nastajajo večje količine odpadne vode, ki se v 
večini primerov čisti s procesi aktivnega blata. Nastalo blato v večini primerov 
dehidrirajo in uničijo v sežigalnicah. Druga možnost za izrabo odvečnega blata 
je anaerobna presnova (Karlsson in sod. 2011, Environmental Technology 32: 
1559-1571), kjer kot stranski produkt nastane bioplin, s katerim preko 
plinskih motorjev proizvajamo električno energijo, ali pa ga očiščenega 
dovajamo v plinsko omrežje. Odvečna toplota, ki nastane na motorjih, se 
lahko uporabi za ogrevanje anaerobnih reaktorjev. 
Z uporabo nadgrajenega AMPTS II na 5 l velikost smo 60 dni spremljali proces 
anaerobne presnove in nastajanje biometana dehidriranega papirniškega blata 
pri temperaturi 37±2°C, ob tem pa vsaki peti dan izmerili še naslednje 
parametre: pH, SS, OS, prevodnost in KPK. Hlapne organske kisline (HOK) in 
celotni anorganski ogljik (CAO) ter njuno razmerje HOK/CAO smo izmerili s 
titratorjem TIM 840 (Hach Lange), celotni dušik in amonijski dušik pa s Skalar-
jem San ++. Kontrolne vzorce so nam predstavljali reaktorji, ki smo jim 
dnevno dodajali samo papirniško blato. Preostalim reaktorjem smo ob 
papirniškem blatu dodajali še hidrolitske encime. Organska obremenitev 
anaerobnih reaktorjev je bila 2,2 g OS/l dan. Po 45 dneh semi-kontinuiranega 
procesa smo kot vir dušika v vse reaktorje dodajali še prašičjo gnojevko. Za 
določevanje mikrobne združbe smo uporabili hitro tipizacijsko tehniko T-RFLP.  
V eksperimentu smo uspeli šestdeset dni nepretrgoma proizvajati biometan iz 
dehidriranega blata iz Palome. Kljub nihanju različnih parametrov tvorba 
metana za različne šarže ni nihala, čeprav je zelo počasi upadala. Z 
dodajanjem prašičje gnojevke smo trend počasnega padanja uspeli zaustaviti. 
Z encimi smo v obdobju 60-ih dni uspeli povečati tvorbo biometana za 43% v 
primerjavi s kontrolnim vzorcem. Uporaba encimov je enostavna, ni nam 
potrebno vgrajevati dodatne strojne opreme za predobdelavo substratov, prav 
tako nimamo dodatnih stroškov s servisiranjem, vzdrževanjem in obrabo 
morebitne dodatne strojne opreme. S hitrimi tehnikami ugotavljanja mikrobnih 
združb smo pokazali, da do določenih sprememb v strukturi mikrobnih združb 
bakterij (razgrajevalcev rastlinskih polimerov) in arhej (proizvajalcev metana) 
prihaja, vendar pa so bile te spremembe tekom naših eksperimentov 
neodvisne od dodajanja in vrste encimov. 
 
 
 
 
Ključne besede: papirniško blato; mikrobna združba; anaerobna presnova 
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Izzivi tekstilnega proizvodnega podjetja, ki proizvaja higienske izdelke in 
medicinske pripomočke, so povezani tako z zakonskimi zahtevami kot tudi 
zavezanostjo zadostiti željam in potrebam kupcev. Mikrobiologija je v 
tovrstnem podjetju zaradi narave izdelkov pomemben del razvojnega in 
proizvodnega procesa; učinkovit nadzor procesov, okolja in materialov je 
ključen za potrditev mikrobiološke ustreznosti izdelka. Mikrobiološke metode 
so zasnovane za zagotavljanje ustreznosti končnega izdelka v smislu varnosti 
in učinkovitosti za ves čas življenjske dobe izdelka. Poleg rutinskega 
zagotavljanja mikrobiološke kakovosti izdelkov so glavni mikrobiološki izzivi 
povezani tudi z razvojem, ki temelji na tržni konkurenčnosti ter oblikovanju 
novih, kupcem privlačnih izdelkov. Razpon testiranj je tako širok in sega od 
enostavnih izdelkov, probiotičnih higienskih tamponov pa do medicinskih 
proizvodov z večjim tveganjem kot so protimikrobne obloge za rane. Z 
namenom dokaza protimikrobne učinkovitosti in/ali stabilnosti higienskih 
tamponov smo izvedli raziskavo, v kateri smo želeli ugotoviti predvsem razlike 
v rasti izbranih mikroorganizmov (Candida albicans, Aspergillus niger, 
Staphylococcus aureus in Pseudomonas aeruginosa) na higienskih tamponih 
izdelanih iz viskoze, bombaža in bambusa v obdobju 21 dni. Zaradi nizke 
dostopnosti hranil in nizke aw je bilo zmanjšanje rasti na izdelku opazno pri 
vseh testnih sevih, razen pri plesni A. niger. Zmanjševanje koncentracije je 
bilo pogojeno s tipom materiala higienskih tamponov, za rast 
mikroorganizmov se je za najmanj ugodno izkazala viskoza. Med najbolj 
občutljivimi testiranimi sevi je bil S. aureus, ki je tudi najbolj pomemben 
patogen na tovrstnem izdelku. Rezultati te in vseh podobnih tovrstnih raziskav 
so za podjetje uporabni tako z vidika dokaza skladnosti z zahtevami ameriške 
Zvezne agencije za hrano in zdravila (FDA) kot tudi za razvojno usmeritev in 
promoviranje ter sprejemanje strateških odločitev o izdelkih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: medicinski pripomočki; higienski izdelki; mikrobiološka kakovost  
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V pitni vodi v Evropski uniji je opazen trend povečevanja pesticidov, predvsem 
pa njihovih razpadnih produktov. Eden od takih pesticidnih rezidualov pri 
katerem je opazen takšen trend je 2,6 diklorobenzamid (BAM), ki je razpadni 
produkt diklobenila. V vrtinah za pitno vodo BAM pogosto presega 0,1 ug/L, ki 
je z regulativo določena mejna koncentracije pesticidov v vodi. Zaradi tega je 
nujno potrebno izdelati uspešno strategijo čiščenja pitnih voda. Trenutno se 
uporabljata dve strategiji čiščenja pitne vode: (i) temelječ na peščenem filtru 
ter (ii) s pomočjo aktivnega oglja. Pri tem peščeni filter ni zelo učinkovit in 
aktivno oglje v določenih primerih dodatno mikrobiološko kot tudi kemijsko 
obremeni vodo zaradi nezaželenih pretvorb nutrientov na površini oglja. Zaradi 
tega smo razvili tehnologijo, ki temelji na dolgoročnih raziskavah pesticid 
razgrajajočih bakterijah, ki dolgoročno omogoča čiščenje onesnažene vode z 
BAM.  
Iz onesnaženih pitnih voda smo izolirali sev Aminobacter sp. MSH1, ki 
razgrajuje BAM. Tej bakteriji smo potem okarakterizirali fizikalne lastnosti 
celične površine, kar je pomembno za postopke imobilizacije. V nadaljevanju 
smo uporabili različne postopke imobilizacije od enkapsulacije v alginatu in 
tvorbo različnih alginatnih kompozitov, koagregacije z anorganskimi delci do 
uporabe elektrostatskih interakcij.  
Temelječ na teh tehnikah smo izdelali različne nosilce: enostavne, napredne in 
kompleksne. Testirali smo njihovo aktivnost v različnih velikostih pretočnih 
rektorjev vse do 20L volumnov pretočnih reaktorjev. S pomočjo našega 
pristopa smo izboljšali čiščenje pitne vode za vsaj desetkrat. Še bolj 
pomembno pa je to, da sistem omogoča naseljevanje mikroorganizmov v 
peščen filter, ter s tem ohranja dolgotrajnost delovanja takega filtra, kar smo 
pokazali na eksperimentu in v realni uporabi v vodarni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: BAM; elektrostatske interakcije; pitna voda 
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Eritromicin je medicinsko pomemben antibiotik, ki ga proizvaja aktinomiceta 
Saccharopolyspora erythraea. V primerjavi z naravnim sevom industrijski sevi 
dosegajo bistveno večje donose eritromicina, vendar pa, glede na svetovno 
letno proizvodnjo in komercialni pomen eritromicina ter njegovih polsinteznih 
derivatov, donosi ostajajo relativno nizki. Nadaljnje izboljševanje proizvodne 
tehnologije za eritromicin je zato zelo aktualno. Geni, ki kodirajo biosintezo 
eritromicina, se nahajajo v genski skupini, ki obsega več kot 60 kbp DNA. Ker 
v genski skupini ni regulatornih genov, izboljšanje razumevanja regulacije 
biosinteze eritromicina ostaja velik izziv. Težavnost te naloge se kaže tudi v 
tem, da je med približno 7000 odprtimi bralnimi okvirji, ki so predvideni v 
genomu S. erythraea kar 15,5% domnevnih regulatornih genov. Identifikacije 
ključnih regulatornih genov smo se lotili s kombiniranim omskim pristopom, 
pri čemer smo primerjali genom, transkriptom in proteom visokodonosnega 
seva S. erythraea ABE1441 in seva divjega tipa tekom bioprocesa, ki je zelo 
podoben realnemu industrijskemu bioprocesu. Identificirali smo nov domnevni 
regulatorni gen, ki je v industrijskem sevu bistveno bolj izražen in vpliva na 
sporulacijo tekom življenjskega cikla, hkrati pa ima velik vpliv na donos 
eritromicina v naravnem in visokodonosnem sevu S. erythraea. Pokazali smo, 
da so »omske« metode lahko pomembno orodje za identifikacijo industrijsko 
pomembnih genov/poti, če jih uporabimo v pogojih, ki simulirajo realno 
industrijsko okolje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: eritromicin; regulacija; omike  
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Višje glive oziroma gobe predstavljajo nov in v večji meri nepoznan vir 
naravnih spojin, od katerih so mnoge prisotne izključno pri gobah. Dobro 
poznane bioaktivne spojine iz gob uvrščamo med sekundarne metabolite in 
visokomolekularne polisaharide in proteoglikane. Po drugi strani pa v zadnjem 
desetletju spoznavamo tudi izjemne lastnosti proteinov iz višjih gliv, ki 
predstavljajo novo pomembno skupino bioaktivnih spojin iz gob. Med njimi so 
izpostavljeni predvsem lektini, lignocelulolitični in drugi encimi, inhibitorji 
proteaz ter hidrofobini. Lektini so raznolika skupina proteinov, ki specifično in 
reverzibilno vežejo ogljikove hidrate. Prisotni so pri vseh organizmih in igrajo 
pomembne vloge pri osnovnih celičnih in bioloških funkcijah. Iz trosnjakov gob 
meglenka (Clitocybe nebularis) in orjaški dežnik (Macrolepiota procera) smo 
izolirali in opisali nova lektina ricinskega tipa z beta-triperesnim vzorcem 
zvitja, imenovana CNL in MpL. Pri višjih glivah imajo lektini različne biološke 
vloge, med katerimi so simbiontske in parazitske interakcije, molekularno 
prepoznavanje ter rast in razvoj micelija in trosnjakov. Največ dokazov pa je 
zbranih za vlogo lektinov pri obrambi pred zajedavci in roparji. Opisani lektini 
namreč ločijo med lastnim in tujim na podlagi medvrstne raznolikosti 
glikozilacijskih vzorcev in vežejo glikane, ki so običajno prisotni pri drugih 
organizmih, npr. prokariontih in nevretenčarjih, in niso prisotnih pri glivah. Za 
omenjena lektina smo pokazali, da verjetno sodelujeta pri obrambi trosnjakov 
pred roparji, kot so nematodi. Izkazala sta močno toksičnost za modelnega 
nematoda Caenorhabditis elegans, pri čemer je toksičnost odvisna od 
specifične vezave glikanov. Lektini iz gob kažejo izjemne molekularne in 
fiziološke lastnosti, kar nakazuje njihovo zelo široko uporabnost v 
biotehnologiji pri analizi in čiščenju glikokonjugatov iz različnih virov, v 
okoljski in prehranski industriji pri uporabi biosenzorjev, v kmetijstvu pri 
zaščiti rastlin in živali pred patogeni in škodljivci, ter v medicini kot 
terapevtska in diagnostična orodja za analizo spremenjenih vzorcev 
glikozilacije pri rakavih spremembah, nevrodegeneraciji ter mikrobnih in 
parazitskih okužbah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: višje glive; lektini; obramba 
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Podskupina 66 udeleženk prospektivne opazovalne klinične raziskave »Vloga 
humanega mleka v razvoju črevesne mikrobiote dojenčka« je bila vključena v 
pilotno študijo, v kateri so zadnji mesec nosečnosti uživale probiotik 
Lactobacillus gasseri K7 ali placebo. Vzorce kolostruma, mleka, odvzetega po 
30 in 90 dneh, otrokovega mekonija in blata po 30 in 90 dneh, smo analizirali 
s konvencionalnim štetjem na ploščah, s PCR v realnem času in s 
sekvenciranjem amplikona 16S rDNA s tehnologijo Illumina MiSeq. Analize 
mikrobiote kolostruma, mleka in mekonija/blata s štetjem na ploščah in s PCR 
v realnem času za večino opazovanih bakterijskih skupin niso pokazale 
značilnih razlik med skupinama, smo pa ugotovili v probiotični skupini večjo 
število kolonijskih enot/ml (ke/ml) rodu Lactobacillus v kolostrumu ter manjše 
število ke/ml Escherichia coli v kolostrumu in mleku, odvzetem 30 dni po 
porodu. Štirinajst parov mama/otrok (5 iz probiotične skupine, 9 iz placebo 
skupine) je bilo analiziranih z globinskim sekvenciranjem. Po odstranitvi 
šumnih in himernih sekvenc smo pridobili 2,3 milijona bakterijskih sekvenc, 
oziroma med 9.793 in 47.995 na vzorec. Unikatnih je bilo 240.485 sekvenc. V 
kolostrumu/mleku je bilo v posameznem vzorcu ugotovljenih 9-53 OTU 
(operacijskih taksonomskih enot), v mekoniju/blatu pa 20-71 OTU. V obeh 
skupinah smo v 90-dnevnem obdobju opazili povečevanje deleža bifidobakterij 
v blatu otrok s časom. Raznolikost mikrobiote blata je bila majhna in se v tem 
času ni izrazito povečala. Značilnih razlik med skupinama nismo zaznali. DNA 
vrste L. gasseri nismo zasledili v nobenem vzorcu kolostruma, je pa bila 
prisotna v mekoniju obeh skupin. Pregled zastopanosti različnih vrst 
laktobacilov ni pokazal značilnih razlik med skupinama, pokazale pa so se 
izrazite razlike med posameznimi otroki. Iz rezultatov je mogoče sklepati, da 
je mikrobiota kolostruma in mleka vir bakterij za prebavila dojenčka, vendar 
ne poglavitni. Uživanje probiotika L. gasseri v zadnjem mesecu nosečnosti ni 
pomembno vplivalo na mikrobiome kolostruma, zrelega mleka ali otrokovega 
blata.  
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Lactobacillus gasseri K7; mikrobiota mleka / blata; globinsko sekvenciranje  
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Bakterijski pigmenti - prodigiozini so pomembni sekundarni metaboliti, ki 
kažejo protibakterijsko, protiglivno, protitumorsko in imunosupresivno 
delovanje. V desetletjih raziskav so prodigiozinu pripisali mnoge ekofiziološke 
vloge kot so metabolni »sink« za NAD(P)H ali prolin, shranjevanje svetlobe, 
izmenjava ionov in razpršitev energije. Prodigiozin, ki je bil izoliran iz rdeče 
pigmentirane morske bakterije Vibrio ruber DSM 14379, kaže protibakterijsko 
delovanje na širok spekter po Gramu pozitivnih in po Gramu negativnih 
bakterij. Kljub temu, da je prodigiozin zelo dobro preučena molekula, 
mehanizem njenega protibakterijskega delovanja ni poznan. V ta namen smo 
preučili delovanje prodigiozina na bakteriji Escherichia coli in Bacillus subtilis. 
Tretiranje celic B. subtilis s prodigiozinom je vodilo do izrazitih morfoloških 
sprememb celic, povečanja prepustnosti notranje membrane, zmanjšanja 
optične gostote in popolne lize celic. Pri celicah E. coli tretiranih s 
prodigiozinom, je bila rast inhibirana in poškodovana zunanja membrana, 
vendar so celice ohranile živost. Iz tega sledi, da je mehanizem delovanja 
prodigiozina na B. subtilis bakteriolitičen, medtem ko je na E. coli 
bakteriostatičen kar daje bakteriji V. ruber kompetitivno prednost v okolju. 
Prodigiozinu smo pripisali tudi novo ekofiziološko vlogo – zaščito pred UV 
sevanjem. V odsotnosti pigmenta je bil V. ruber bolj občutljiv na UV stres in ni 
bilo velike razlike med divjim tipom in njegovo nepigmentirano mutanto. 
Zaščitna vloga je bila pomembnejša pri večjih dozah UV sevanja in je 
korelirala s koncentracijo pigmenta v celici. Pigmentirane celice so preživele 
višje doze UV sevanja (324 J/m2) bolje od nepigmentiranih celic. Prodigiozin je 
torej molekula z več vlogami. Njegova dvojna vloga (zaščitna in toksična) 
lahko doprinese k razlikam v preživetju UV sevanja pri bakterijah v vodnem 
okolju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: prodigiozin; protimikrobna aktivnost; ekofiziološka vloga 
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Gospodinjski aparati kot so npr. pomivalni stroji predstavljajo poli-ekstremne 
ekološke niše. Čeprav temperature v pomivalnih strojih lahko dosežejo 74ºC in 
se pH lahko dvigne do 12, na račun novih ekoloških trendov in varčevanja z 
energijo vedno bolj uporabljamo temperature okoli 40ºC in biološko 
razgradljive detergente. V okviru globalne študije Zalar in sod. (2011) je bilo 
ugotovljeno, da 61% pomivalnih strojev naseljujejo glive; 56% gliv 
predstavljajo poliekstremotolerantne, za človeka oportuno patogene črne 
kvasovke vrst Exophiala dermatitidis in/ali Exophiala phaeomuriformis. Naše 
nadaljnje raziskave so se osredotočile na njihovo pojavljanje na različnih 
mestih v pomivalnem stroju, v pralnem stroju, v kuhinjah, vodovodni vodi in v 
aerosolih. Ugotovili smo, da sta v pomivalnih strojih zlasti gumijasto tesnilo in 
voda na dnu stroja bogato naseljeni z E. dermatitidis in/ali E. phaeomuriformis 
(47%). Ti dve vrsti sta se v kuhinjah pojavljali zlasti v vodovodnih koritih. Med 
črnimi kvasovkami izoliranimi iz vodovodne vode je sicer prevladovala 
oportuno patogena vrsta Aureobasidium pullulans var. melanogenum, vendar 
pa je bilo do 20% vseh osamljenih črnih kvasovk identificiranih kot 
E. dermatitidis.  
Naši rezultati kažejo da se črne kvasovke iz rodov Exophiala, Aureobasidium in 
ostale prenašajo preko vode iz vodovodnega sistema v kuhinje, še zlasti v 
korita in odcejalnike in, da na ta način vstopajo v gospodinjske aparature. 
Skrajnostni pogoji prisotni v gospodinjskih aparatih zmanjšajo število 
kompetitivnih mezofilov, obogatijo pa humano oportuno patogene glive. Te so 
zlasti nevarne kot možni izvor pljučnih in kožnih okužb pri imunsko 
kompromitiranih ljudeh, otrocih in starostnikih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: pomivalni / pralni stroji; črne kvasovke; humani oportuni patogeni 
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Louis Pasteur je s svojimi znamenitimi poskusi dokazal »Omne vivum ex vivo« 
in je povzročil velik preskok v razvoju biološke znanosti. Stranski rezultat tega 
preboja v znanosti pa je ta, da je s tem pokazal, da so mikroorganizmi prisotni 
v zraku in da so vezani večinoma na prašne delce. Kljub temu, da se 
zavedamo prenosa mikroorganizmov po zraku, pa še zdaleč ne razumemo 
njihove distribucije in funkcioniranja v aerosolih. Rezultat tega nepoznavanja 
pa je splošno sprejeta dogma, temelječa na mikrobiološki struji zagovornikov 
nišnih hipotez, da so vsi mikroorganizmi povsod in lokalne razmere omogočajo 
nastanek niš in poseljevanja le-teh s točno določenimi mikroorganizmi. Ravno 
to trditev že vrsto let preučujemo in pri tem konceptuiramo zrak kot življenjski 
prostor številnih mikroorganizmov in ne le kot medij za prenos.  
Da je zrak lahko uspešen prostor za preživetje mikroorganizmov, pa je eden 
od kritičnih dogodkov aerosolizacija - prehod mikroorganizmov iz trdnega ali 
tekočega medija v zrak. Pri tem smo v naših raziskavah ugotovili, da v zračnih 
masah najdemo zastopane po večini le določene skupine mikroorganizmov, ki 
s pomočjo teh zračnih mas potujejo globalno in se deponirajo v obliki padavin. 
Deponiran sneg v visokogorju tako lahko deluje kot depo teh 
mikroorganizmov, ki vstopajo v vodni ekosistem. Pokazali smo tudi, da se 
ponovna aerosolizacija mikroorganizmov iz snega prek vodnega medija dogaja 
s pomočjo slapov, ki so zelo učinkovit lokalni aerosolizator. Ne nazadnje pa 
smo s pomočjo metagenomskih analiz zastopanosti mikroorganizmov v celotni 
povezani verigi vzorcev zraka, vode in snega, vzorčeno v različnih letnih časih 
pokazali, da je aerosolizacija preferenčna do mikroorganizmov, ki so zelo 
pogosto prisotni v zraku. S pomočjo naših raziskav smo tako naredili korak v 
smeri, da nišna hipoteza vsekakor ne more razložiti globalne distribucije 
mikroorganizmov in s tem vsi mikroorganizmi vsekakor ne morejo biti povsod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: slapovi; metagenomika; aerobiologija 
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Delci nanometrskih velikosti imajo velik uporabni potencial v industriji, 
zdravstvu, kozmetiki in na drugih področjih življenja, hkrati pa lahko 
predstavljajo nevarnost za človekovo zdravje in njegovo okolje. Učinki 
nanodelcev na žive celice so slabo poznani. Zato smo z modelnim 
evkariontskim mikroorganizmom Tetrahymena thermophila ugotavljali 
interakcije zelo pogosto uporabljenih nanodelcev TiO2 s celico. S kvasovko 
Saccharomyces cerevisiae smo preverjali učinke nekaterih drugih pogostih 
nanodelcev (ZnO, CuO, Ag in ogljikove nanocevke), z anaerobno bakterijo 
Ruminococcus flavefaciens pa nanodelce Al2O3 in TiO2. Standardni dejavniki 
strupenosti so pokazali, da testirani nanodelci niso strupeni ne za tetrahimeno 
ne za kvasovke, nismo dokazali sprememb v koncentraciji ATP, ne nastajanja 
prostih radikalov ali lipidne peroksidacije. Dokazali pa smo spremembe v 
profilih membranskih dolgoverižnih maščobnih kislin v smislu povečanja 
rigidnosti membrane. Spremembe v membranah kažejo na aklimacijo na 
neugodne okoljske razmere in ne na toksični odziv. S TEM smo pokazali, da 
tetrahimena požira nanodelce TiO2 in jih kopiči v prebavnih vakuolah. 
Testiranja genotoksičnosti so dala nasprotujoče si rezultate, na njihovi osnovi 
pa ne moremo popolnoma izključiti tudi tovrstnih učinkov nanodelcev TiO2. 
Nanodelci Al2O3 so, v nasprotju z nanodelci TiO2, spremenili GC profile 
membranskih dolgoverižnih maščobnih kislin pri izpostavljeni bakteriji 
R. flavefaciens. Učinek, ki se je povečeval linearno s povečano koncentracijo 
nanodelcev, kaže na povečano fluidnost membrane. Za testirane nanodelce 
lahko trdimo, da modificirajo mikrobne membrane in spremenijo citosolni 
proteom. Ti biološki odzivi še ne dokazujejo strupenosti testiranih nanodelcev, 
kažejo pa, da niso biološko inertni in da so potrebne nadaljnje raziskave 
njihovih učinkov, predvsem kroničnih. Rezultati nakazujejo tudi na to, da so 
biološki odzivi na nanodelce različni pri prokariontih in evkariontih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: nanodelci; evkariontski mikroorganizmi; anaerobne bakterije 
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Kulturna dediščina je nepogrešljiv vir identitete človeštva in naroda, ki jo 
dandanes ohranjamo bodisi na prostem (arheološka najdišča, muzeji na 
prostem) ali v muzejih. Zgodovinski tekstil, ki ga ponavadi hranimo v muzejih, 
je kot organski material zelo dovzeten za mikrobiološko razgradnjo. Med 
mikroorganizmi, ki lahko poškodujejo tekstil, so glive najpomembnejše. V 
naravi delujejo kot pomembni razgrajevalci vlaken rastlinskega in živalskega 
izvora, ker lahko razgrajajo različne makromolekule, kot so celuloza, proteini, 
pa tudi sintetična vlakna. Le redki slovenski muzeji v depojih in razstavnih 
prostorih kontrolirajo in vzdržujejo konstantne, priporočene okoljske 
dejavnike, ki so ključni za omejevanje razvoja gliv, kot sta temperatura (16-
18°C) in relativna zračna vlaga (40-65%). V okviru naše raziskave smo v 
različnih muzejih preverjali, kakšno je stanje hranjenih zgodovinskih tekstilij. 
Mikrobiološko in strukturno smo obravnavali 50 domnevno kontaminiranih 
predmetov z glivami, in sicer: oblačila različnih materialov (bombaž, lan, 
konoplja, volna, svila), oljne slike na platnu, arheološki tekstil (svila), 
skulpture narejene iz tekstila v kombinaciji z drugimi materiali (les, roževina, 
školjke, živalske dlake). Glive smo izolirali s klasičnimi metodami, na določenih 
predmetih smo uporabili tudi nekultivabilne metode (DGGE, piro-
sekvenciranje). Strukturo materialov in stopnjo razgradnje smo določili z 
uporabo optične in vrstične elektronske mikroskopije, FTIR in Ramanske 
spektroskopije. V nasprotju z mikofloro na tekstilnih oblačilih, ki je bila sicer 
zelo raznolika, vendar pa v glavnem zračnega izvora, so bili najbolj 
kontaminiranimi predmeti v raziskavi oljne slike na platnu. Zaradi 
ustvarjenega mikrookolja med stenami in hrbtnimi deli slik, se le-tam 
pojavljajo večja območja vidne kontaminacije s kserofilnimi glivami naslednjih 
vrst: Aspergillus conicus, Aspregillus restrictus, Aspergillus versicolor, 
Wallemia sebi, Wallemia muriae. Kontaminacijo z glivami smo v večji meri kot 
problematično zaznali tudi na predmetih iz različnih materialov, tudi tekstila, 
izhajajočih iz drugih podnebnih pasov, npr. tropov. Največje presenečenje je s 
pirosekvenciranjem določena gliva Xeromyces bisporus, doslej izolirana 
izključno iz izjemno sladke hrane.  
 
 
 
 
Ključne besede: biorazgradnja; tekstil; muzeji  
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Oljčno olje je zaradi svoje nizke vrednosti aw neobičajen substrat za rast 
mikroorganizmov. Kljub temu pa so določene vrste kvasovk prevladujoči 
mikroorganizmi v oljčnem olju. Njihova vloga je dvojna: na eni strani 
razgrenijo pravkar stiskano oljčno olje, po drugi strani pa lahko s svojo 
lipolitično aktivnostjo povzročijo kvar oljčnega olja. Spremenjene fizikalno-
kemijske in organoleptične lastnosti imajo predvsem tista olja, ki so 
pridobljena iz poškodovanih plodov. Ker opisujejo te lastnosti kot okus po 
kvasu, zemlji, plesnivem, smo predvidevali, da so le te napake posledica 
mikrobiološkega kvara. Z namenom določitve kvarljivcev oljčnega olja, smo 
mikrobiološko analizirali deviška olja iz Slovenske Istre in Dalmacije, ter 
kasneje tudi iz Italije in Izraela. Ugotovili smo, da določenih izolatov kvasovk 
ne moremo identificirati s klasičnimi fiziološkimi testi. Zato smo jim določili 
nukleotidno zaporedje regije D1/D2 velike ribosomske enote DNA, iz česar 
smo ugotovili, da pripadajo izolati petim novim vrstam kvasovk. Dve izmed 
njih smo uvrstili v rodova Nakazawaea in Cyberlindnera. Ker nista tvorili 
spolnih oblik, smo ju poimenovali Candida adriatica oz. Candida molendinolei. 
Druga skupina kvasovk je predstavljala metilotrofne kvasovke, ki smo jih na 
podlagi združenih nukleotednih zaporedij male in velike podenote 
ribosomalnega gena, ter gena za elongacijski faktor 1-alfa uvrstili v tri sorodne 
nove vrste rodu Ogataea, vrste O. kolombanensis, O. histrianica in O. deakii. 
Zanimivo, visoka stopnja različnosti v nukleotidnem zaporedju gena za 
elongacijski faktor med različnimi sevi je pokazala, da so vrste ali 
heterozigotni diploidi ali pa, da smo pomnožili tudi paraloge tega gena. S 
kloniranjem produkta PCR smo odkrili do 6 oblik tega gena v enem sevu. Ob 
tem se pojavi dvom, kako uporabni so geni za hišne gene v taksonomiji 
kvasovk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: kvasovke; taksonomija; nove vrste 
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Bakterija Campylobacter jejuni je najpogostejši povzročitelj okužb s hrano v 
razvitem svetu. Porast tako števila okužb kot tudi odpornosti proti 
antibiotikom narekujeta razvoj novih metod za zmanjševanje kontaminacije s 
to bakterijo in ena izmed njih so bakteriofagi. Ugotovili so, da lahko z uporabo 
bakteriofagov zmanjšamo število bakterij vrste C. jejuni v piščančjem črevesju 
za faktor med 1 in 4 log10 (Connerton in sod. 2011). V prispevku bomo 
predstavili sodobne pristope in poglede na bakteriofage kot protimikrobna 
sredstva ter ugotovitve, ki opisujejo odnos med bakterijo in bakteriofagom ter 
omogočajo njihovo uporabo.  
Specifične bakteriofage za C. jejuni smo izolirali iz piščančjega in prašičjega 
slepega črevesa ter mesa. Pripadajo družini Myoviridae, imajo dvojnovijačno 
DNA dolžine 130-135 kb in litično razkrajajo predvsem seve človeškega izvora, 
medtem ko so perutninski nanje manj občutljivi. Genetske lastnosti 
pridobljene s sekvenciranjem izbranih bakteriofagov nakazujejo značilno 
organizacijo genomov, lahko smo identificirali strukturne in nestrukturne gene, 
zapisov za toksine ipd. pa nismo našli. Z mutagenezo gostiteljev smo 
ugotovili, da se bakteriofagi specifično vežejo na komponente kapsule, 
medtem ko so flagele drugotnega pomena. Specifičnost te interakcije se 
odraža delno na genetskem nivoju in sposobnosti inaktivacije bakteriofagov s 
protitelesi. Za potrebe obsežnejših študij učinkovitosti in nadaljnje 
karakterizacije bakteriofagov smo optimizirali proces priprave bakteriofagov v 
bioreaktorju ter zaključne procese. Kot prvi smo ugotovili, da proces 
namnoževanja bakteriofagov bakterijske vrste Campylobacter lahko 
spremljamo v realnem času z merjenjem deleža koncentracije kisika, ki 
sovpada s potekom infekcije gostitelja. Te bakteriofage smo primerno 
koncentrirali in očistili na CIM Multus koloni (Bia Separations, Slovenija) ter jih 
uporabili v študijah stabilnosti in učinkovitosti v mišjem in celičnem modelu. 
Stabilnost bakteriofagov in vitro je v večji meri odvisna od pH in temperature, 
in vivo pa se na bakteriofage odzovejo tudi z nevtralizacijskimi protitelesi, 
vendar fagi ostanejo infektivni vsaj 12 ur. 
 
Ključne besede: Campylobacter; bakteriofagi; protimikrobne snovi 
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Slovensko morje, ki je del severnega Jadrana, je zalivskega tipa in zato 
ekološko izredno občutljivo in ranljivo. Severna tretjina (del Tržaškega zaliva) 
je plitva in onesnažena, saj se vanj izlivajo večje reke, ki s seboj prinašajo 
komunalne in industrijske odplake, intenziven pa je tudi ladijski promet. 
Školjke so filtratorji, ki dnevno precejajo veliko vode in posledično v svojih 
tkivih kopičijo številne mikrobe, tudi patogene, in druge za človeka potencialno 
škodljive snovi. Bakterija Escherichia coli je običajen komenzalni mikrob v 
prebavnem traktu človeka, vendar lahko sevi z določenimi dejavniki virulence 
povzročijo tudi črevesne in izven-črevesne okužbe pri človeku. V raziskavi smo 
iz školjk, nabranih v slovenskem morju med koncem leta 2010 in v letu 2011, 
izolirali ter opredelili 85 izolatov E. coli. Z disk-difuzijsko metodo smo preverili 
občutljivost izolatov za 22 protimikrobnih zdravil, z metodo PCR pa izolate 
uvrstili v filogenetske skupine po Clermontu ter ugotovili prisotnost 13 genov 
za dejavnike virulence. Ugotovili smo, da so bili izolati največkrat odporni proti 
ampicilinu, tertaciklinom, cefalotinu in trimetoprimu, v nižjem deležu pa proti 
sulfonamidom, streptomicinu, kanamicinu, neomicinu, amoksicilinu, kloram-
fenikolu, florfenikolu in kinolonom. Večino izolatov smo uvrstili v filogenetski 
skupini A (48.2%) in B1 (31.8%), 10.6% jih je bilo iz skupine D in 9.4% iz 
skupine B2. Med dejavniki virulence smo potrdili prisotnost genov za adhezine 
(fimH, papGII, iha), toksine in avtotransporterje (cnf, vat, sat, astA), 
dejavnike povezane z imunskim sistemom (iss, kpsMTII, tcp), privzem železa 
(iucD, iroN) in mikrocin V (cvi). V raziskavi smo potrdili prisotnost odpornih in 
potencialno patogenih sevov E. coli v školjkah ter da je posledično uživanje 
surovih ali nezadostno toplotno obdelanih školjk iz slovenskega morja lahko 
zdravju škodljivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Escherichia coli; školjke; odpornost in virulenca 
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Razumevanje mikrobioloških tveganj pri pripravi hrane je pomembno tako za 
ohranitev lastnega zdravja kot zdravja drugih. S pripravo hrane se posameznik 
sreča že zgodaj, pogosto še preden se s tovrstnimi vsebinami sistematično 
seznani v okviru rednega formalnega izobraževanja. Za prikaz nevidnega 
sveta mikroorganizmov mikroskop ni vedno možna in/ali primerna možnost, 
zato je oseba (starš ali učitelj), ki želi pojasniti mikrobiološko tveganje lahko v 
zadregi. V tovrstnih primerih se lahko poslužuje različnih metod demonstracij, 
ki nazorno pokažejo delovanje mikroorganizmov v povezavi z neprimernim 
ravnanjem s hrano. Zastavlja pa se vprašanje, kako učinkovite so v resnici 
tovrstne metode.   
Namen raziskave, v katero so bili vključeni 11-letniki (n = 1272), je bil skozi 
eksperiment s predtestom, potestom in kontrolno skupino, ugotoviti 
razumevanje mikrobioloških tveganj in s tem povezanih preventivnih ukrepov 
za preprečevanje zastrupitev s hrano v domači kuhinji pred in po izvedbi 
namenske delavnice. V ta namen razvita delavnica, je bila usmerjena v 
razumevanje in obvladovanje mikrobiološkega tveganja, ki izhaja iz 
nepravilnega ravnanja s hrano. Rezultati anketiranja, izvedenega v fazi 
predtesta in potesta, so bili analizirani s pomočjo programskega paketa SPSS 
20.0. Delovne hipoteze so bile testirane z uporabo statističnih testov (χ 2 in t-
test). 
Rezultati kažejo na visoko stopnjo zaznavanja resnosti in nizko stopnjo 
zaznavanja ranljivosti v povezavi z dojemanjem mikrobiološkega tveganja 
pred izvedbo delavnice. V tem kontekstu se kaže pomemben vpliv 
predhodnega znanja, ki so ga udeleženci v raziskavi prejeli v večji meri od 
svojih staršev. Po delavnici se nivo zaznavanja ranljivosti pomembno poveča. 
Izboljšajo se tudi rezultati povezani z razumevanjem vpliva temperature na 
rast mikroorganizmov in preprečevanja navzkrižne kontaminacije.  
Rezultati kažejo pomemben, vendar selektiven vpliv staršev na razumevanje 
mikrobiološkega tveganja še pred izvedbo delavnice. Šola na primarni ravni je 
tako prepoznana kot pomembna institucija, ki lahko vpliva na vedenje o 
pravilni pripravi hrane, v izogib mikrobiološkim tveganjem. Žal se v tujini kaže 
trend opuščanja tovrstnih vsebin v učnih programih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: varna hrana / mikrobiološka tveganja; osnovnošolci, izobraževanje / delavnica 
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V zadnjem desetletju še vedno narašča delež sevov bakterije Escherichia coli, 
ki izločajo β -laktamaze razširjenega spektra delovanja (ESBL). Čeprav so bili 
prvotno opisani predvsem v bolnišničnem okolju, v zadnjem času pogosto 
poročajo o visokem deležu izolatov E. coli z ESBL iz domačega okolja, obratov 
za vzrejo, pridelavo in predelavo mesa in živil. V naši raziskavi smo želeli 
ugotoviti, kako pogosto je meso, ki je dostopno potrošniku, kontaminirano z 
izolati E. coli z ESBL. Preiskali smo vzorce piščančjega mesa iz prodajne mreže 
izbranega slovenskega proizvajalca. V 57 od 111 vzorcev mesa smo z uporabo 
gojišča Brilliance ESBL Agar (Oxoid) in potrditvenih biokemijskih testov izolirali 
E. coli z ESBL. Izolate smo z metodo PCR uvrstili v filogenetske skupine po 
Clermontu, ter jih pregledali za prisotnost 27 genov za dejavnike virulence. Od 
57 izolatov smo jih največ (23) uvrstili v filogenetsko skupino D2, 21 v skupino 
B1, 6 v D1, 4 v A0 ter 3 v skupino A1. Pri 39 izolatih smo dokazali gene iz 
podskupine CTX-M-1, pri 17-ih skupine TEM, pri sedmih iz skupine SHV. Pri 10 
izolatih smo potrdili plazmidne gene qnrS z zapisom za odpornost proti 
kinolonom. Delež posameznih 27-ih genov za dejavnike virulence med 57 
izolati je bil sledeč: fimH (100%), papGII (24,5%), hra (38,5%), iha (3,5%), 
astA (7%), vat (33,3%), tsh (42%), picU (40%), irp (51%), fyuA (52%), iucD 
(86%), iutA (84%), iroN (66,6%), traT (96%), iss (68%), kpsMTII (1,7%), 
ompTAPEC (96%), cvi/cva (37%), usp (1,7%) ter tcp (1,7%). Genov papGI, 
papGIII, afa/dra, aaf, bmaE, hlyA in sat nismo zasledili. Z našo raziskavo smo 
ugotovili, da je piščančje meso v prodajni mreži zelo pogosto kontaminirano z 
izolati E. coli, ki imajo gene za dejavnike virulence in so večkratno odporni. 
Meso piščancev predstavlja, ob neustrezni toplotni obdelavi, tveganje za 
kolonizacijo z večkratno odpornimi in virulentnimi sevi E. coli. 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: piščančje meso; Escherichia coli; β-laktamaze razširjenega spektra delovanja 
(ESBL) 
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Aureobasidium pullulans je črna kvasovka, ki jo uvrščamo v red Dothideales. 
Zaradi njene poliekstremotolerantne narave naseljuje številna okolja, med 
katerimi so mnoga ekstremna: od površine rastlin in notranjosti stanovanjskih 
objektov, do koncentrirane morske vode v solinah in ledu arktičnih ledenikov. 
Vrsta je uporabna za različne namene (proizvodnja zunajceličnih polisaharidov, 
encimov in protimikrobnih snovi, biološki nadzor rastlinskih patogenov), v 
zadnjih letih pa se povečuje tudi njen medicinski pomen. 
Zaradi velikega pomena vrste smo določili nukleotidno genomsko zaporedje 
štirih varietet vrste (A. pullulans var. pullulans, var. melanogenum, var. 
subglaciale, var. namibiae). Med dobljenimi zaporedji (in napovedanimi 
proteomi) smo ugotovili številne razlike, prav tako smo preučili razlike med 
genomi A. pullulans in genomi sorodnih gliv. Rezultate bomo predstavili v luči 
odlične tolerance vrste A. pullulans na stres, njene povezave z rastlinami, 
biotehnološke uporabnosti in preferenc različnih varietet za naseljevanje 
različnih habitatov. Poseben poudarek bomo namenili genom za membranske 
prenašalce, domnevnim zunajceličnim encimom, proteinom, vpletenim v 
sekundarni metabolizem in genom, povezanim s spolnim razmnoževanjem 
glive. Omenili bomo tudi vpliv spoznanj, pridobljenih z analizami primerjalne 
genomike, na taksonomski status varietet vrste A. pullulans. 
Pričakovati je, da bo dostopnost genomskih zaporedij razširilo možnosti 
industrijskega izkoriščanja te že zdaj vsestransko uporabne vrste in olajšalo 
raziskave njenih ugodnih, pa tudi nezaželenih interakcij s človekom ter 
njegovim okoljem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Aureobasidium pullulans; določitev genomskega zaporedja; črna kvasovka 
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Dosedanje študije primerjalne genomike so pokazale, da je populacijska 
struktura črevesne, patogene bakterije Clostridium difficile klonalna, s šestimi 
osnovnimi filogenetskimi kladi. Za nekatere variantne toksinotipe (sevi, ki 
imajo drugačen PCR-RFLP profil toksinskega lokusa, PaLoc kot referenčni sev 
toksinotipa 0, VPI10463) je znano, da predstavljajo samostojne, hiper-
virulentne klade (toksinotip III/PCR-ribotip 027, V/078 in VIII/017). Namen 
naše raziskave je bil v prvem delu raziskati sorodnost variantnih toksinotipov 
na nivoju celotnega genoma in opisati morebitne nove evolucijske linije. V 
drugem delu pa smo se osredotočili samo na evolucijo medgenske regije (ISR) 
med genoma za 16S in 23S rRNA, tarčne regije PCR-ribotipizacije, metode 
izbora za genotipizacijo bakterije C. difficile.  
V analizo smo vključili genomska zaporedja 27 referenčnih toksinotipov in prej 
opisanih 42 genomskih zaporedij izolatov, ki predstavljajo populacijsko 
strukturo vrste (Dingle in sod. 2014, Genome Biology and Evolution). Variantni 
toksinotipi so se razvrstili v vse klade, razen v klad C-I, ki vsebuje samo 
netoksigene izolate (nimajo PaLoc-a). Samo en toksinotip, XXXII, se je uvrstil 
v samostojno filogenetsko linijo, ki prej ni bila opisana. S filogenetsko analizo 
gena tcdB, ki kodira toksin TcdB, smo dobili dodatne informacije o evoluciji 
PaLoc-a. Redke razlike v grupiranju sevov na podlagi zaporedja gena tcdB in 
jedra genoma nakazujejo na možnost horizontalne izmenjave regije PaLoc. 
Različne razporeditve mutacij posameznih nukleotidov (SNP) v TcdB, pa 
kažejo, da bi se TcdB lahko razvil iz različnih prednikov (glikoziltransferaz).  
S filogenetsko analizo nukleotidnega zaporedja ISR smo pokazali, da je 
homologna rekombinacija (intra in inter-kromosomska) zelo verjeten 
mehanizem, ki prispeva k variabilnosti ISR pri C. difficile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Clostridium difficile; 16S-23S rRNA ISR; rekombinacija 
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V zadnjih letih se čedalje pogosteje uporabljajo plazmidi za vnos terapevtskih 
genov pri genski terapiji. Kljub nekaterim prednostim (manjša imunogenost, 
lažja priprava in priprava vektorja) so nekatera tveganja povezana z njihovo 
uporabo še malo raziskana. Z varnostnega vidika je problematična prisotnost 
zapisa za odpornost proti ampicilinu, ki bi se lahko prenesel v druge bakterije. 
Terapevtski plazmid pORF-hIL-12 z zapisom za interlevkin-12 se uporablja tudi 
za zdravljenje mastocitomov pri psih. Pri aplikaciji bi lahko potencialno prišlo 
do prenosa plazmida v bakterije na koži zdravljenih psov. V naši raziskavi smo 
preverili možnost transformacije plazmida pORF-hIL-12, in za kontrolo 
plazmidnega vektorja pUC19, v izbrane enterobakterije. Uspešnost 
transformacije v elektrokompetentne bakterijske celice smo ovrednotili s 
frekvenco in učinkovitostjo transformacije. Ugotovili smo, da lahko plazmid 
pORF-hIL-12 vnesemo z največjo frekvenco in učinkovitostjo v sev bakterije iz 
rodu Yersinia, sledijo pa sevi iz rodov Shigella, Providencia in Salmonella, 
Escherichia hermanii, Buttiauxella, Proteus, Herbaspirillum, Enterobacter ter 
Sphingomonas. Pri transformacijah v seve iz rodu Staphylococcus in 
Mycobacterium nismo zasledili transformant. Uspešnost vnosa plazmida pUC19 
v seve izbranih rodov pa pada v sledečem vrstnem redu: Salmonella, 
Providencia, Shigella, Escherichia hermanii, Enterobacter, Buttiauxella, Erwinia 
in Sphingomonas. Frekvenca in učinkovitost vnosa se lahko razlikujeta med 
posameznimi sevi istega rodu. Nadalje smo ugotovili, da lahko po 
modificiranem protokolu Zhanga in sod. vnesemo oba plazmida v celice sevov 
DH5 in MG bakterije E. coli in izbrani sev iz rodu Buttiauxella, pri katerih 
predhodno nismo umetno inducirali kompetence. Na podlagi dobljenih 
rezultatov sklepamo, da je možen prenos obeh plazmidov v zelo sorodne 
enterobakterije, pri čemer se frekvenca in učinkovitost znižata pri manj 
sorodnih bakterijskih vrstah. Prenosa terapevtskega plazmida pORF-hIL-12 v 
seve, ki se ne uvrščajo v družino enterobakterij, v laboratoriju nismo dokazali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: transformacija; terapevtski plazmid pORF-hIL-12; pUC19 
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Metagenomska analiza mikrobnih združb z nizko gostoto bakterij (<106 
bakterij/ml oz. g) predstavlja poseben izziv na področju ekologije. Pri analizah 
vzorcev z zelo nizko koncentracijo tarčne DNA (<1 pg/μl) postane problem 
kontaminacija reagentov in kemikalij z mikrobno DNA. Pogosto lahko zaznamo 
povečano zastopanost predstavnikov iz okoljskih habitatov (voda, zemlja), saj 
zlahka okužijo uporabljene reagente. S podobnim problemom smo se srečali tudi 
pri naši študiji vpliva probiotikov na mikrobioto mlečne žleze in mleka miši. V 
študiji smo mišim linije FVB/N tekom brejosti in laktacije aplicirali rekonstituirano 
mleko ali pa v rekonstituiranem mleku resuspendirane probiotične bakterije 
(Lactobacillus rhamnosus GG ali Lactobacillus gasseri K7). Mikrobioto 
mezenteričnih limfnih vozlov (MLV), mlečne žleze (MŽ) in mleka smo analizirali s 
PCR v realnem času in 454-pirosekvenciranjem 16S ribosomalne DNA. Zaradi 
nizkih koncentracij bakterijske DNA smo za izdelavo knjižnice uporabili metodo 
ugnezdene PCR. Šest družin (Flavobacteriaceae, Pseudomonadaceae, 
Sphingobacteriaceae, Caulobacteraceae, Xanthomonadaceae, Alcaligenaceae) je 
predstavljalo več kot 95% populacije, tako pri MLV, kakor pri MŽ. Najbolj 
zastopani rodovi (Flavobacterium, Elizabethkingia, Pseudomonas, Pedobacter, 
Sphingobacterium, Brevundimonas, Stenotrophomonas, Rhodanobacter, 
Bordetella) znotraj teh šestih družin so predstavniki aerobnih po Gramu negativnih 
bakterij, katerih običajna habitata sta predvsem voda in zemlja. Domnevo, da je 
bila njihova prisotnost posledica nizke koncentracije tarčne DNA ter kontaminacije 
reagentov in kemikalij, potrjuje tudi dejstvo, da so si bila razmerja med družinami 
v posameznih skupinah vzorcev zelo podobna. V 5% preostale mikrobne 
populacije smo pri probiotičnih skupinah opazili razlike v prisotnosti 
mlečnokislinskih bakterij in rodu Lactobacillus, ki smo jih pripisali vplivu aplikacije 
probiotikov v času brejosti in laktacije, saj so tipični predstavniki MLV in MŽ ter 
neobičajni za PCR kontaminante. Pri analizi združb v redko poseljenih okoljih je 
potrebno posebno pozornost posvetiti nadzoru tovrstnih kontaminacij predvsem z 
uporabo reagentov in materialov, ki deklarirano ne vsebujejo nukleinskih kislin in 
izbiro ponudnika sekvenciranja, ki zagotavlja uporabo tovrstnih reagentov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: metagenomsko sekvenciranje 16S rDNA; probiotiki; kontaminacije 
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Bazidiomicetna gliva Wallemia ichthyophaga, ki je umeščena v filogenetsko 
ločen razred Wallemiomycetes, je najbolj halofilna gliva znana do sedaj. Za 
rast potrebuje najmanj 10% NaCl in uspeva celo v nasičeni raztopini soli. Z 
namenom raziskovanja genomske osnove tega izjemnega fenotipa, smo de-
novo pridobili genomsko zaporedje tipskega seva vrste in analizirali 
transkriptoma pri pogojih blizu spodnje in zgornje meje slanostnega območja 
njene rasti. Nenavadno kompakten genom je velik le 9,6 Mb in vsebuje samo 
1,67% ponavljajočih se zaporedij. Zgolj 4884 predvidenih protein-kodirajočih 
genov pokriva skoraj tri četrtine celotnega zaporedja. Od 639 diferencialno 
izraženih genov, sta dve tretjini bolj izraženi pri nižji slanosti. Filogenomska 
analiza, ki temelji na celotnih proteomih gliv, uvršča razred Wallemiomycetes 
kot 250 milijonov let staro sestrsko skupino Agaricomycotina. V nasprotju s 
tesno sorodno vrsto Wallemia sebi, je W. ichthyophaga najverjetneje izgubila 
sposobnost spolnega razmnoževanja. Več proteinskih družin je značilno 
razširjenih ali skrčenih v genomu. Med najbolj razširjenimi družinami so 
hidrofobini, proteini celične stene s številnimi fiziološkimi funkcijami in 
biotehnološkimi aplikacijami, ter ATPazni kationski transporterji tipa P, ki so 
ključni za membranski potencial in transport kationov. Izbrani proteinski 
družini bosta predstavljeni skupaj s transkripcijskim odzivom na sol. 
W. ichthyophaga je ekstremofilni specialist, ki kaže le nizko raven 
prilagodljivosti in genetske rekombinacije. To se odraža tako v značilnostih 
genoma, kot tudi v transkripcijskem odzivu na sol. Analiza genoma je pokazala 
pomembno vlogo celične stene W. ichthyophaga v odgovoru na sol. 
Pričakujemo, da bo razpoložljivost genomskega zaporedja olajšala nadaljnje 
raziskave te edinstvene vrste in omogočila boljši pogled na prilagoditve, ki 
W. ichthyophaga omogočajo uspevanje v pogojih, ki so smrtni za večino 
drugih evkariontov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: halofil; Wallemia ichthyophaga; genom 
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Escherichia coli je del mikrobiote prebavnega trakta, vendar sevi, ki 
proizvajajo virulentne dejavnike, povzročajo različna črevesna in 
izvenčrevesna obolenja. Najpogostejši dejavniki virulence so adhezini, toksini, 
kapsule in sistemi privzema železa. Velika večina sevov E. coli, izoliranih iz 
bolnikov s pielonefritisom, prostatitisom, urosepso in ulceroznim kolitisom, ima 
majhen otok patogenosti PAIusp z zapisom za uropatogeni specifični protein 
Usp in tri majhne proteine imunosti. Z namenom osvetlitve vloge proteina 
Usp, smo protein izolirali, preučevali njegov učinek na humane celične linije 
HUVEC, HEK293 in MM6 ter učinek okužbe celičnih linij s sevom E. coli 
usp+imu1-3+. Z verižno reakcijo s polimerazo (PCR) in analizami nukleotidnih 
zaporedij genomov sevov E. coli in drugih bakterij, deponiranih v genskih 
bankah, smo raziskovali strukturo in prevalenco otoka patogenosti PAIusp. 
Dokazali smo, da protein Usp deluje genotoksično in da inducira apoptozo. 
Genotoksine povezujejo z rakastimi obolenji, ker poškodujejo DNA, sprožijo 
odzive popravljanja poškodb in mutagenezo. Dokazali smo, da se protein 
izloča iz bakterijskih celic in da je njegov genotoksični učinek večji ob dodatku 
proteina Imu3. PCR s specifičnimi oligonukleotidnimi zaporedji in analize 
deponiranih genomov so pokazale, da je struktura PAIusp dinamična ter da 
prihaja do prerazporeditev in delecije genov imu1-3. Sevi, ki so imeli le dva od 
treh genov imu, so bili bolj virulentni. Analize nukleotidnih zaporedij genomov 
so razkrile, da je PAIusp vedno vključen med geni aroP in pdhR kromosoma 
bakterije E. coli in Salmonella bongori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Escherichia coli; uropatogeni-specifični protein (Usp); otok patogenosti PAIusp 
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Na sestavo črevesne mikrobiote vplivajo raznoliki dejavniki, med katerimi sta 
tudi starost in fizično stanje posameznika oz. t.i. sočasne okužbe, tudi 
asimptomatske. V našem delu predstavljamo raziskavo črevesne mikrobiote 
pri zdravih prostovoljcih različnih starosti, izmed katerih je bilo le 5 oseb 
asimptomatskih nosilcev bakterije Clostridium difficile. Osebe, vključene v 
raziskavo smo razdelili v 6 skupin: skupina I (osebe od 20 do 39 let, živeče v 
domačem okolju; 13/65 oz. 20%), skupina II (osebe od 40 do 49 let, živeče v 
domačem okolju; 7/65 oz. 10,8%), skupina III (osebe od 50 do 69 let, živeče 
v domačem okolju; 11/65 oz. 16,9%), skupina IV (osebe od 70 do 80 let, 
živeče v domačem okolju; 5/65 oz. 7,7%), skupina V (osebe od 73 do 83 let, 
živeče v enem izmed slovenskih domov za starejše občane (DSO); 8/65 oz. 
12,3%), skupina VI (osebe od 85 do 95 let, živeče v enem izmed slovenskih 
DSO; 16/65 oz. 24,6%) in skupina VII (osebe od 78 do 90 let, živeče v enem 
izmed slovenskih DSO, ki so bili asimptomatski nosilci okužbe s C. difficile; 
5/65 oz. 7,7%). Analiza črevesne mikrobiote je potekala z metodo piro-
sekveniranja.  
Razlike v sestavi črevesne mikrobiote so se pokazale med različnimi skupinami 
prostovoljcev glede starosti. Tako vidimo statistično značilne razlike v 
pojavnosti rodov Alistipes, Bacteroides, Clostridium, Eubacterium, 
Faecalibacterium, Prevotella, Ruminococcus, Streptococcus in rodov iz družine 
Enterobactericeae. Razlike so opazne tudi ob primerjavi osebkov iste starosti iz 
različnih okolij, pri čemer smo največje razlike opazili pri pojavljanju rodov 
Alistipes, Bacteroides, Clostridium, Faecalibacterium in Ruminococcus. Opaziti 
je tudi razlike v črevesni mikrobioti pri osebah iz istega okolja, ki se razlikujejo 
glede na kolonizacijo s C. difficile. Največje razlike so bile opazne v pojavnosti 
rodov Clostridium, Eubacterium in Ruminococcus in Streptococcus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: črevesna mikrobiota; DSO; Clostridium difficile 
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Lajmska borelioza, ki jo povzroča Borrelia burgdorferi sensu lato, je zoonoza, 
prenašalci so klopi iz rodu Ixodes. V Evropi najdemo znotraj kompleksa 
B. burgdorferi sensu lato več vrst borelij, vključno s štirimi najpogostejšimi 
človeškimi patogeni, Borrelia afzelii, Borrelia garinii, B. burgdorferi sensu 
stricto in Borrelia spielmanii. Za njihovo razlikovanje uporabljamo različne 
molekularne metode. Z metodo polimorfizma dolžin restrikcijskih fragmentov 
(MluI – RFLP) in ločevanja le-teh z elektroforezo v utripajočem električnem 
polju (angl. pulsed-field gel electrophoresis, PFGE), dobro ločujemo seve 
znotraj vrst B. garinii in B. burgdorferi sensu stricto, težavo pa predstavlja 
B. afzelii, ki je najpogostejši povzročitelj lajmske borelioze pri nas, tipizacija z 
omenjeno metodo ne omogoča ločevanja znotraj vrste. Razlikovanje znotraj te 
vrste borelij bi lahko omogočila metoda tipizacije na osnovi multilokusnih 
zaporedij (angl. multilocus sequence typing, MLST), kjer pomnožimo odseke 
osmih hišnih genov, jim določimo nukleotidno zaporedje in to primerjamo z 
bazo podatkov, dostopno na spletni strani http://borrelia.mlst.net. Z metodo 
MLST smo analizirali 44 borelijskih izolatov B. afzelii podtipa Mla1, izoliranih iz 
kož bolnikov z lajmsko boreliozo. Določili smo 31 različnih sekvenčnih tipov, 
od tega kar 22 novih sekvenčnih tipov, med katerimi smo določili še 3 nove 
alele. Vsi podatki dopolnjeni z opisi izolatov so bili posredovani v bazo 
podatkov (http:// borrelia.mlst.net). 
Metoda MLST ima boljšo razločevalno moč v primerjavi z MluI – RFLP in je 
nujna za epidemiološke raziskave. V prihodnje bomo raziskali, ali so 
posamezni sekvenčni tipi povezani z različnimi kliničnimi slikami lajmske 
borelioze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: lajmska borelioza; borelija; MLST 
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Mikrobiološka diagnostika respiratornih okužb pri ljudeh je v zadnjih letih zelo 
napredovala, predvsem v smislu hitrega in natančnega dokaza virusne ali 
bakterijske DNK v kužnini. Na tržišču so dostopni številni molekularni kompleti 
reagentov za dokazovanje posameznih respiratornih patogenov (RP), kot tudi 
testi, ki omogočajo sočasno dokazovanje različnih RP v eni reakciji (multipleks 
metoda). 
Zaradi prekrivanja kliničnih znakov respiratornih okužb in različne težavnostne 
stopnje okužb povzročenih z različnimi RP, hitrosti izvedbe, natančnega 
rezultata in končne cene, je sočasno dokazovanje RP v večini primerov metoda 
izbora. Zanimalo nas je, ali so rezultati treh testov za sočasno dokazovanje 
RP, ki temeljijo na različnem principu dela, med seboj primerljivi in kako 
sovpadajo z rezultati specifične metode PCR za posamezne RP. 
Uporabili smo 25 brisov nosno-žrelnega predela, ki smo jih v laboratorij 
sprejeli iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor v letih 2012 in 2013. 
Izbrali smo tiste vzorce, v katerih smo dokazali različne virusne in/ali 
bakterijske patogene s specifično metodo PCR. Za sočasno dokazovanje RP 
smo preizkusili FilmArray Respiratory Panel (BioFire Diagnostics), INFINITI 
RVP Plus (AutoGenomics) in RespiFinder RG Panel (Qiagen). Vse metode in 
analizo smo izvedli po navodilih proizvajalcev. Rezultati vseh metod so se 
ujemali pri 16/25 vzorcev (64%). Pri preostalih 9 vzorcih smo zabeležili 
neujemanje. Le pri 2 neskladnih rezultatih je bil vzrok neujemanja še dodatno 
dokazan, klinično manj pomemben RP. Pri preostalih 7 neskladnih vzorcih 
(28%) je bilo neujemanje posledica dokaza različnega patogena, kot smo ga 
dokazali z metodo PCR. Dokazan patogen se je v teh primerih razlikoval tudi 
med tremi metodami za sočasno dokazovanje RP. 
V opisani primerjavi metod smo že na majhnem številu vzorcev dokazali 
neujemanje med specifično PCR metodo in metodami za sočasno dokazovanje 
RP. Zaključili smo, da je potrebno mikrobiološke metode za dokazovanje RP 
uporabljati ciljano, upoštevajoč trenutno epidemiološko stanje, težo kliničnega 
obolenja, hitrost in ceno preiskave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: respiratorni patogeni; molekularne metode; multipleks 
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Virusi influence inficirajo respiratorni trakt človeka in povzročajo razvoj 
»celega spektra« kliničnih znakov, ki pogosto lahko postanejo fatalni. 
Najpogosteje uporabljana kemoterapevtika Oseltamvir in Amantadin na žalost 
povzročata razvoj Oseltamvir/Amantadin rezistentnih vrst virusov influence. 
Propolis razen drugih bioloških aktivnost kaže tudi protivirusno proti virusom 
influence. HuIFN-αN3 je iz podtipov sestavljena beljakovina, ki deluje 
protivirusno tudi proti virusom influence. To so dokazali tako in vitro kot tudi 
in vivo. Cilj opravljenih poskusov je bil analizirati protivirusno aktivnost 
kombinacije humanega interferona–alfa (HuIFN-αN3) in propolisa proti 
virusoma influence A in B. Celice LLC-MK2 smo kultivirali v Eaglovem gojišču z 
10% fetalnega telečjega seruma in antibiotiki (penicilin, streptomicin in 
gentamicin). Klinične izolate virusov influence A in B smo dobili od Virološkega 
oddelka Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo v Ljubljani. Uporabili smo 
10% etanolni ekstrakt Propolisa (Medex d.o.o.), 10% vodotopni Propolis 
(Medex d.o.o.) in HuIFN-αN3 (Imunološki zavod, Zagreb). Omenjene 
substance smo uporabili v razmerjih: 1:1, 1:2 in 2:1. Vzorce smo serijsko 
redčili od 1:2 do 1:1024, in mikrotitrske ploščice inkubirali 8 h pri 37°C / 5% 
CO2. Nato smo dodajali po 100 μl suspenzije virusa influence A in ločeno 
influence B in ploščice inkubirali 4 dni pri 37°C / 5% CO2, ko pride v kontroli 
do razvoja 100% CPE in razvoja majhnih plakov. V poskusih s HPLC smo 
uporabili kolono Purospher® STAR RP-18; 5μm 150×4,6 mm pri naslednjih 
pogojih: 25°C, 90-100 bar, 20 μl, absorbanca pri 290 nm. Najboljše rezultate 
(ID50) smo dobili po uporabi kombinacije: 10% vodotopni Propolis:HuIFN-αN3 
v razmerju 1:2 (ID50 = 21±2 μg/ml za influenco A in 19,6±6 za influenco B). 
Pri uporabi 10% etanolnega ekstrakta Propolisa in HuIFN-αN3 je bilo 
optimalno razmerje 2:1, kjer so bile vrednosti ID50 22±7 μg/ml za influenco A 
in 15±4 μg/ml za influenco B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: humani interferon-alfa (HuIFN-αN3); Propolis; virus influence 
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Bacillus cereus je ubikvitarna po Gramu pozitivna sporogena bakterija, ki je 
pogost kvarljivec v živilski industriji. Šele v zadnjem času mnogi avtorji 
poročajo, da poleg črevesnih obolenj zaradi tvorbe emetičnega in diarealnih 
toksinov, lahko povzroča tudi hujše sistemske okužbe. Proti β -laktamskim 
antibiotikom je odporen zaradi sinteze proti klavulanski kislini odpornih 
kromosomsko kodiranih metalo-β-laktamaz. Pri 66 sevih B. cereus, osamljenih 
iz kužnin (29), pripravljenih živil in mleka (29) ter vode (8) smo ugotavljali 
prisotnost karbapenemaz in β-laktamaz širokega spektra (ESβL), ki se 
pojavljajo predvsem pri družini Enterobacteriaceae, rodovih Pseudomonas in 
Acinetobacter. Občutljivost za meropenem in imipenem smo ugotavljali z 
difuzijsko metodo z dvojnimi diski z dodatkom EDTA ter mikrodilucijsko 
metodo. Glede na mejne vrednosti, ki veljajo za stafilokoke, so vsi sevi 
pokazali občutljivost za oba preskušena antibiotika, čeprav so bile razlike v 
inhibicijski coni med dvojnimi diski >5 mm pri 15 (22,7%) sevih. Trije sevi 
(4,5%) so pokazali intermediarne vrednosti (MIC ≥4µg/ml). Prisotnost genov 
blaVIM in blaIMP je bila dokazana pri 14 (21,2%) in 3 (4,5%), pri večini so bila 
po sekvenciranju ugotovljena nukleotidna zaporedja blaVIM-1, blaVIM-35 in    
blaVIM-33, značilna za bakterije Pseudomonas, Klebsiella sp. in E. coli. Parni 
difuzijski test s klavulansko kislino za ugotavljanje prisotnosti ESβL je bil pri 
vseh sevih pozitiven. Najpogosteje so bile dokazane sekvence genov blaCTX-1 in 
blaCTX-M15, značilne za bakterije Klebsiella sp. in E. coli, pri 21 (31,8%) sevih pa 
tudi za gene blaTEM-1, blaTEM-19, blaTEM-128 ali blaTEM-160, značilne za Acinetobacter. 
Pojav odpornosti proti karbapenemom in β-laktamskim antibiotikom širokega 
spektra je potrebno upoštevati pri načrtovanju empirične terapije pri 
obolenjih, povzročenih z bakterijo B. cereus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Bacillus cereus; β-laktamaze širokega spektra (ESβL); karbapenemaze 
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Proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus (MRSA), 
enterobakterije z razširjenim spektrom betalaktamaz (ESBL), proti 
vankomicinu odporni enterokoki (VRE), večkratno odporne bakterije (VOB) 
Pseudomonas aeruginosa in Acinetobacter spp. so pomembni povzročitelji 
okužb bolnikov, še večkrat pa kolonizatorji oseb, sprejetih v bolnišnico. 
Kolonizacija z njimi je kazalnik kakovosti bolnišnične higiene. Kolonizacijo 
iščemo z nadzornimi kužninami. V študijo smo vključili vse vzorce nadzornih 
kužnin, ki so bile poslane na zgoraj omenjene preiskave v obdobju od začetka 
leta 2003 do konca leta 2013. V enajstletnem obdobju smo v laboratorij prejeli 
73.316 vzorcev nadzornih kužnin na preiskavo MRSA, 8.163 na preiskavo 
ESBL in 6.763 na preiskavo VRE. Delež pozitivnih kužnin MRSA v nadzornih 
kužninah se je po letih gibal od 1,1 do 4,6%, delež pozitivnih kužnin ESBL od 
0 do 25,0% in delež pozitivnih kužnin VRE od 0 do 1,4%. Obstaja pozitiven 
trend nadzornih kužnin poslanih na preiskavo na MRSA in ESBL ter negativen 
trend nadzornih kužnin na preiskavo za VRE. Trendi jemanja nadzornih kužnin 
za preiskave MRSA, ESBL in VRE odražajo dejanske probleme, ki jih imamo v 
bolnišnicah, kot tudi usmeritve Nacionalne komisije za preprečevanje 
bolnišničnih okužb. Pomen nadzornih kužnin v preprečevanju širjenja okužb 
povezanih z zdravstvom je velik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: nadzorne kužnine; MRSA / ESBL / VRE / VOB; bolnišnične okužbe 
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Bakterija vrste Staphylococcus aureus je pogost povzročitelj okužb v 
bolnišničnem in izven-bolnišničnem okolju. Organizem lahko povzroči številne 
bolezni, od okužb kože in mehkih tkiv do težjih oblik okužbe, kot so 
endokarditis, pljučnica, sindrom toksičnega šoka ali sepsa. Specifična skupina 
bakterije S. aureus so proti beta-laktamskim antibiotikom odporni MRSA sevi, 
ki so pogosto odporni tudi na druge skupine antibiotikov. Za epidemiološko 
sledenje (predvsem sevov MRSA) se uporablja tipizacijska metoda spa 
tipizacija, ki temelji na določanju nukleotidnega zaporedja polimorfnega X dela 
gena spa, ki kodira protein A. 
Namen raziskave je bila primerjava spa tipov pri sevih, izoliranih v 
bolnišničnem in izven-bolnišničnem okolju v letu 2010. V raziskavo je bilo 
vključenih 42 sevov, izoliranih pri zdravih prostovoljcih (večinoma MSSA) ter 
68 sevov MRSA, izoliranih pri bolnikih Univerzitetnega kliničnega centra 
Maribor.  
Skupno smo 110 sevov S. aureus uvrstili v 43 spa tipov. Izmed teh se je 5 spa 
tipov (t005, t008, t015, t091 in t355) pojavljalo pri obeh skupinah sevov. Med 
izven-bolnišničnimi MSSA sevi ne prevladuje noben izmed spa tipov. Med 
bolnišničnimi MRSA sevi sta bila najpogostejša dva spa tipa, t003 in t015 
(23,5% in 22,1% vseh sevov MRSA). Prav tako so se med bolnišničnimi sevi 
MRSA pojavljali spa tipi, povezani z LA-MRSA (t011 in t108). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Staphylococcus aureus; LA-MRSA; spa tipizacija 
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V zadnjem obdobju postaja določanje patogenih mikroorganizmov na mestu 
odločanja oz. mestu terapije vedno bolj pomembno. Glavni cilj tako 
imenovane »point-of-care« diagnostike je hitro, zanesljivo in enostavno 
določanje povzročiteljev bolezni. Ena izmed metod, ki ustreza tem pogojem, je 
metoda izotermalnega pomnoževanja posredovanega z zanko za določanje 
nukleinskih kislin LAMP (angl. loop mediated isothermal amplification). 
Za izvedbo reakcije LAMP potrebujemo 6 oligonukleotidnih začetnikov in 
polimerazo Bst, ki nima eksonukleazne aktivnosti, kar omogoča nastanek 
velikega števila produktov pomnoževanja.  
Za pomnoževanje in detekcijo produktov smo uporabili aparaturo GenieII, ki 
zazna fluorescenco v realnem času in obenem izvede analizo določanja 
talitvene temperature, s katero potrdimo specifičnost pomnoževanja. Metodo 
LAMP lahko izvajamo tudi na aparaturah za qPCR in jo lahko uporabljamo v 
diagnostičnem laboratoriju kot hitri presejalni test. Prve rezultate lahko 
dobimo že v 15 do 30 minutah.  
V prispevku bomo predstavili rezultate testiranja in validacije treh metod 
LAMP, ki specifično določajo enterohemoragične bakterije E. coli (EHEC), 
Cytomegalovirus (HCMV) in Mycobacterium tuberculosis (TB). V primerih 
določanja HCMV in TB smo pokazali izredno občutljivost metode LAMP, saj smo 
v obeh primerih zaznali manj kot 15 kopij tarčne DNA/µl vzorca. 
Delo je bilo narejeno v okviru Evropskega meroslovnega raziskovalnega 
programa (EMRP), ki ga sofinancirajo države, ki sodelujejo v EMRP v okviru 
EURAMET in Evropske skupnosti, ter projekta 7. OP (FP7/2007-2013, št. 
613908) z naslovom »Development of Cost efficient Advanced DNA-based 
methods for specific Traceability issues and High Level On-site applicatioNs« 
(Decathlon). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: izotermalno pomnoževanje; humani patogeni mikroorganizmi; M. tuberculosis / 
EHEC / HCMV 
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Rak debelega črevesa in danke ali kolorektalni rak sodi tudi pri nas med 
najpogostejša rakava obolenja. Nastanek in razvoj bolezni sta povezana z več 
dejavniki tveganja, med nje naj bi sodila tudi črevesna mikrobiota. Večina 
doslej opravljenih študij je poskušala zaznati spremembe v strukturi črevesne 
mikrobiotev fekalnih vzorcih, s primerjavo vzorcev pacientov in zdravih 
prostovoljcev. Novejše študije kažejo, da je ta pristop vprašljiv zaradi 
individualno specifične črevesne mikrobiote, v kateri so razlike tako velike, da 
lahko zaznamo samo izjemno močne vplive na mikrobioto. Iste študije kažejo, 
da se pri pacientih s kolorektalnim rakom črevesna mikrobiota, ki kolonizira 
zdravo in tista, ki kolonizira rakavo spremenjeno tkivo, razlikujeta v sestavi. 
Namen te študije je bil ugotoviti, ali so relativni deleži štirih dominantnih 
bakterijskih skupin, t.j. Bacteroides-Prevotella, Clostridium leptum (rRNA 
gruča IV), Clostridium coccoides (rRNA gruča XIVa) in pripadniki družine 
Enterobacteriaceae, ki kot komenzalni simbionti naseljujejo površino črevesne 
sluznice ljudi, spremenjeni v vzorcih pacientov s kolorektalnim rakom. Iz 
biopsijskih vzorcev 18 pacientov smo izolirali skupno mikrobno DNA s 
postopkom, ki je vključeval fizikalno razbijanje celic z ultrazvokom in kemijsko 
čiščenje z detergentom CTAB in z mešanico fenol-kloroform. Z verižno reakcijo 
s polimerazo v realnem času (qPCR) smo pomnožili izbrane informativne 
odseke ribosomskih genov za 16S rRNA. S specifičnimi pari začetnih 
oligonukleotidov smo v vzorcih ugotavljali delež posameznih bakterijskih 
skupin glede na ocenjeno skupno število bakterij. Ugotovili smo, da je v 
biopsijskih vzorcih črevesne sluznice prevladujejo pričakovane bakterijske 
skupine, t.j. obe klostridijski gruči in skupina Bacteroides-Prevotella, medtem 
ko smo enterobakterije v opaznejšem deležu (>1%) zaznali le pri približno 
tretjini pacientov. Jasnih trendov v spremembi strukture črevesne mikrobiote 
na nivoju opazovanih dominantnih bakterijskih skupin med zdravim in rakavo 
spremenjenim tkivom nismo opazili. To je najverjetneje posledica 
premajhnega števila pacientov, ki so bili doslej vključeni v raziskavo in 
objektivnih težav pri odvzemu biopsijskih vzorcev. 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: kolorektalni rak; črevesna mikrobiota; qPCR 

mailto:ursika.kosir@gmail.com�


Kongres SMD 2014 │ 6. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva 89 

Po-10 
 

ALFA PINEN: NOVI INHIBITOR EFLUKSA PRI BAKTERIJAH  
CAMPYLOBACTER JEJUNI 

 
Jasna Kovač1, Katarina Šimunović1, Zuowei Wu2, Franz Bucar3,  

Qijing Zhang2, Sonja Smole Možina1 

 
1Oddelek za Živilstvo, Biotehniška Fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana; 

 2Oddelek za veterinarsko mikrobiologijo in preventivno medicino,  
Iowa State University, 2503 Vet Med, 1600 S 16th St, Ames, IA 50011, ZDA; 

3Oddelek za farmakognozijo, Institut za farmacevtske znanosti,  
Karl-Franzens Universität, Universitätsplatz 4, 8010 Gradec, Avstrija 

 
jasna.kovac@bf.uni-lj.si  

 
 
Bakterije Campylobacter jejuni so najpogostejši bakterijski povzročitelj okužb, 
povezanih s hrano v Sloveniji in drugod po svetu. Odpornost kampilobaktrov 
proti kliničnim antibiotikom in razkužilom omejuje učinkovitost njihove 
uporabe v medicini. Pojavljanje sevov, odpornih proti več različnim razredom 
antibiotikov, ki imajo izredno učinkovite efluksne mehanizme, nakazuje na 
potrebo po novih učinkovinah, ki bi bile sposobne inhibicije efluksa in 
posledične obnovitve učinkovitosti obstoječih antibiotikov. V našem delu 
predstavljamo raziskave odpornostno modulatorne in efluks inhibitorne 
učinkovitosti terpenske spojine (-)-alfa pinen pri bakterijah C. jejuni. Z 
metodo mikrodilucije v bujonu in testom akumulacije etidijevega bromida smo 
določili odpornostno modulatorni potencial (-)-alfa pinena v kombinaciji z 
antibiotikoma eritromicinom in ciprofloksacinom, razkužilom triklosan in 
splošnim efluksnim substratom etidijevim bromidom. S transkriptomskim 
pristopom smo na podlagi sprememb v izražanju genov na nivoju celotnega 
genoma z DNA mikromrežami raziskali adaptivni odziv bakterij C. jejuni na 
tretiranje s subinhibitorno koncentracijo (-)-alfa pinena. Rezultati kažejo 
zanemarljivo protimikrobno aktivnost in močno odpornostno modulatorno ter 
efluks inhibitorno učinkovitost v subinhibitorni koncentraciji. Spojina (-)-alfa 
pinen je v kombinaciji s testiranimi protimikrobnimi sredstvi znižala minimalne 
inhibitorne koncentracije le-teh za 2 do več kot 128-krat. Prav tako je 
signifikantno povečala znotrajcelično akumulacijo etidijevega bromida. 
Akumulacija etidijevega bromida v prisotnosti (-)-alfa pinena je bila boljša, kot 
v primerjavi z referenčnima inhibitorjema efluksa, CCCP-jem in reserpinom. 
Dvourno tretiranje kulture s subinhibitorno koncentracijo (-)-alfa pinena se je 
odrazilo v močno povečani ekspresiji genov, povezanih z odzivom na toplotni 
šok (dnaK, grpE, groES, hspR in hrcA) in genov za efluksne črpalke (cmeABC 
in Cj1687), kar nakazuje na to, da je mehanizem odziva na povišane 
temperature vključen tudi v adaptacijo na (-)-alfa pinen. Terpen (-)-alfa pinen 
smo tako potrdili kot izjemno učinkovit modulator odpornosti, ki ima potencial 
za uporabo v nadzoru okužb z odpornimi sevi C. jejuni.  
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Campylobacter jejuni; modulacija odpornosti; alfa pinen 
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Aptameri so kratke, enoverižne molekule DNK ali RNK, ciljno razvite v 
laboratoriju za selektivno prepoznavanje in vezavo specifičnih bioloških tarč, 
od majhnih (bio)molekul, proteinov, celic do tkiv in mikroorganizmov. Vezavne 
lastnosti aptamerov - selektivnost in vezavna moč - so primerljive s protitelesi 
s ključno prednostjo razmeroma enostavnega, hitrega in cenejšega postopka 
inženiringa, imenovanega SELEX (Systematic Evolution of Ligands by 
Exponential Enrichment).  
Bakterija Clostridium difficile je trenutno med najpomembnejšimi povzročitelji 
črevesnih okužb v razvitem svetu. Mikrobiološka diagnostika temelji na 
detekciji dveh toksinov. Za epidemiološke študije ali nadzor hrane pa je 
pomembna tudi detekcija spor, ki jih tvori bakterija, in ki predstavljajo glavni 
način kontaminacije okolja in prenosov. 
S postopkom SELEX razvijamo selektivne aptamere za bakterije C. difficile. Z 
molekularno biološkimi tehnikami z več zaporednimi ponavljajočimi koraki 
izvajamo izolacijo DNK sekvenc z največjo afiniteto do izbrane tarče iz začetne 
knjižnice s pribl. 1015 naključno izbranih sekvenc. Izolacija naborov selektivnih 
ligandov in odstranjevanje šibko/nespecifično vezanih oligonukleotidov temelji 
na postopnem ostrenju selektivnih pogojev s spiranjem kompleksa tarča-
ligand z vodnimi in organskimi tekočimi fazami. V ponovitvah SELEX postopka 
smo izolirali nabor aptamerov s povišano vezavno močjo za C. difficile. 
Vezavne lastnosti izoliranih naborov ligandov smo analizirali fluorimetrično oz. 
z meritvami na pretočnem citometru. Nabor izoliranih ligandov predstavlja 
potencialno izhodišče za določitev specifičnih sekvenc aptamerov selektivnih 
za spore bakterije C. difficile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: aptamer; SELEX; Clostridium difficile 
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Razumevanje odnosa med sestavinami prehrane in črevesnim mikrobiomom je 
ključno za razvoj terapevtskih strategij, ki bi lajšale in preprečevale 
gastrointestinalne motnje. V randomizirani, s placebom kontrolirani klinični 
študiji smo na populaciji 30 osebkov proučevali vpliv 4-tedenskega rednega 
uživanja fermentiranega mlečnega izdelka LCA s probiotičnima sevoma 
Lactobacillus acidophilus LA-5 in Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12 
(≥107 KE/g) ter prehranskimi vlakninami Beneo na mikrobioto blata odraslih 
ljudi s simptomi sindroma razdražljivega črevesa. Vzorci blata so bili 
prostovoljcem odvzeti pred začetkom študije, ob zaključku uživanja 
probiotičnega izdelka LCA in po spremljevalnem obdobju enega tedna. Izolaciji 
bakterijske DNA iz vzorcev je sledila analiza PCR v realnem času, s pomočjo 
katere smo kvantificirali vse bakterije, enterobakterije, bifidobakterije, 
podvrsto B. animalis ssp. lactis, laktobacile in sev L. acidophilus LA-5. Vzorce 
20-ih oseb smo analizirali tudi z globinskim sekvenciranjem 16S rDNA s 
tehnologijo Illumina MiSeq. Statistično značilne razlike med posameznimi 
odvzemi smo dokazali le v testni skupini, in sicer se je v blatu oseb v testni 
skupini po 4 tednih uživanja izdelka LCA absolutno in relativno (delež glede na 
vse bakterije) statistično značilno povečala vsebnost seva LA-5 (p<0,01) in 
podvrste B. animalis ssp. lactis (p<0,001), vendar se je njuna vsebnost teden 
dni po prenehanju uživanja probiotičnega izdelka zopet zmanjšala. Podobno 
smo opazili tudi za laktobacile (p = 0,050), ne pa tudi za količino in delež 
bifidobakterij, enterobakterij oz. količino vseh bakterij.  
Z globinskim sekvenciranjem nismo ugotovili razlik v spremembi fekalne 
mikrobiote med skupinama ob različnih časih vzorčenja. Pri obeh skupinah 
(testna in kontrolna) pa smo ob zaključku uživanja izdelka zaznali značilen 
porast števila sekvenc, ki jih lahko pripišemo predstavnikom vrste 
Streptococcus thermophilus, uporabljene za izdelavo testnega izdelka in 
placeba.  
Redni vnos probiotičnega izdelka LCA je kratkoročno vplival na značilno 
zvišanje laktobacilov (sev LA-5) in podvrste B. animalis ssp. lactis v blatu 
odraslih s sindromom razdražljivega črevesa.  
 
Ključne besede: probiotični mlečni izdelek LCA; mikrobiom blata; PCR v realnem času 
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Za nadzor bolezni je pomembno, da imamo na razpolago hitre, natančne in 
občutljive metode. INFECT-MET je mednarodni projekt, ki se ukvarja z 
meroslovjem za sledenje nalezljivih bolezni in škodljivih organizmov ter 
odpornostjo na antibiotike. Eden izmed ciljev projekta je zagotoviti 
meroslovno podlago metodam za kvantifikacijo DNK virusov. Kot modelni 
organizem smo izbrali citomegalovirus (CMV), pri katerem sta hitra in 
natančna kvantifikacija ključnega pomena za preprečevanju razvoja 
bolezenskih znakov. Namen raziskave je bil primerjati dve digitalni PCR (dPCR) 
tehnologiji (digitalno kapljično PCR (ddPCR) in digitalno kamrično PCR 
(cdPCR)) ter PCR v realnem času, in ugotoviti, katera metoda je 
najprimernejša za metodo višjega reda. Metode smo ovrednotili z vidika 
robustnosti, merilnega območja, občutljivosti, ponovljivosti in merilne 
negotovosti. Obe dPCR sta se izkazali za robustnejši, saj je vpliv različnih 
spremenljivk veliko manjši kot pri qPCR. Slednja se je izkazala kot bolj 
ponovljiva pri zelo nizkih koncentracijah in je imela nižjo mejo kvantifikacije in 
detekcije v primerjavi z dPCR. Zaradi boljše robustnosti in ponovljivosti pri 
višjih koncentracijah je dPCR primernejša za metodo višjega reda. Z dPCR je 
mogoče ovrednotiti standardne materiale za CMV in druge povzročitelje 
bolezni, saj omogoča direktno kvantifikacijo brez uporabe kalibrantov. Prav 
tako omogoča ovrednotenje obstoječih in razvijajočih se metod v klinični 
uporabi. Po drugi strani je qPCR boljša za vsakdanjo rutinsko klinično uporabo, 
ker omogoča boljšo kvantifikacijo klinično pomembnih nizkih koncentracij 
CMV. Evropski meroslovni raziskovalni program (EMRP) sofinancirajo države, 
ki sodelujejo v EMRP v okviru EURAMET in Evropska skupnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: digitalna PCR; citomegalovirus; metoda višjega reda 
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Listeriolizin O (LLO) je najpomembnejši virulenčni faktor patogene bakterije 
Listeria monocytogenes, ki povzroča listeriozo, in se nahaja v zemlji, vodi, 
iztrebkih ter številnih živilih. LLO spada v družino holesterol odvisnih 
citolizinov, v katero spadajo toksini Gram pozitivnih bakterij, ki tvorijo pore v 
membranah. Posebnost LLO je v tem, da je najbolj stabilen in aktiven v kislem 
pH. Bakterija izloča LLO kot monomerni protein, ki v stiku z membrano tvori 
oligomerno pred-poro, ki se nato ugrezne v membrano in tvori poro v obliki β-
sodčka, ki jo sestavlja do 50 monomernov in ima premer do 30 nm. 
Strukturne lastnosti teh por še niso popolnoma znane, kot tudi ne odvisnost od 
lipidne sestave membrane ali pH. V naših raziskavah, kjer smo preučevali 
lastnosti LLO por, smo uporabili lipidne membrane, sestavljene iz 1,2-
palmitoil-sn-glicerofosfoholina in holesterola v 1:1 molarnem razmerju. Z 
uporabo metode planarnih lipidnih membran smo pokazali, da LLO učinkovito 
tvori pore tako pri pH 5,5 kot pri fiziološkem pH 7,4. S pomočjo atomske 
mikroskopije na silo smo izmerili enako velikost por pri obeh pH, presenetljivo 
pa smo z metodo planarnih lipidnih membran ugotovili, da se prevodnost 
ionov preko por zelo razlikuje med obema pH vrednostima. Pokazali smo tudi, 
da mutacija edinstvenega aminokislinskega preostanka, His311, vpliva na 
konformacijsko stabilnost LLO monomera, hitrost tvorbe por in njihovo 
prevodnost. Tako smo prvi pokazali od pH odvisno plastičnost LLO por, na 
katero lahko tudi vplivamo že z mutacijo ene aminokisline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Listeria monocytogenes; listeriolizin O; transmembranske pore 
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Clostridium difficile je patogena bakterija, ki povzroča črevesne bolezni pri 
ljudeh in živalih. Medtem ko je rezervoar bolnišničnega okolja dobro raziskan, 
so podatki o C. difficile v drugih okoljih skopi. V naši raziskavi smo analizirali 
44 vzorcev poplavne vode in 35 vzorcev prsti. Prisotnost C. difficile v vzorcih 
vode smo ugotavljali z gojitveno metodo na selektivnih ploščah CHROM ID 
CDIFF (BioMerieux), ki je vključevala temperaturni šok vode, filtracijo in 
alkoholni šok celotne kulture na filtru ter ponovne gojitve na selektivnih 
gojiščih. Vzorce prsti smo testirali z dvema metodama, ki sta se razlikovali v 
načinu priprave suspenzije prsti. Vsako od suspenzij pa smo nato testirali z 
enakim postopkom kot za poplavno vodo. 
Skupno smo osamili in karakterizirali 198 izolatov. Karakterizacija je 
vključevala toksinotipizacijo in PCR ribotipizacijo. C. difficile je bil prisoten v 10 
(22,7%) vzorcih vode in 10 (28,6%) vzorcih prsti. Izolate iz vzorcev vode smo 
s toksinotipizacijo uvrstili v 6 toksinotipov (0, IIIb, IV, XXII in dva nova 
toksinotipa), nekateri so bili netoksigeni. S PCR-ribotipizacijo smo jih uvrstili v 
11 ribotipov. Izolati iz prsti so prav tako obsegali 11 PCR ribotipov in pripadali 
toksinotipom 0, IIIb, IV ali pa so bili netoksigeni. V vzorcih vode je prevladoval 
ribotip SLO 192 (20%), v vzorcih prsti pa 014/020 (23,5%). Naši rezultati 
nakazujejo, da je C. difficile pogost v nebolnišničnem okolju ter da se genotipi 
v vodi in v prsti razlikujejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Clostridium difficile; okoljski vzorci, PCR ribotipizacija 
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Matični mleček (MM) je kremasta bela snov, ki jo proizvajajo čebele delavke za 
izključno prehrano kraljice. Izgleda, da MM deluje kot juvenilni hormon v 
razvoju kraljičinega telesa. MM vsebuje večino od potrebnih hranilnih snovi: 
vse vitamine B ter vitamine A, C, D, E in K, več kot 12 pomembnih mineralov, 
18 različnih aminokislin in druge pomembne sestavine vključno s kolagenom in 
lecitinom. MM je najpomembnejša substanca »iz čebeljega panja«, ki jo vse 
več ljudi uporablja kot pomembno prehransko dopolnilo.  
V predstavljenih poskusih smo pripravili različne ekstrakte MM (monoetilen 
glikolnega, PBS in 70% etanolnega) in preskušali njihovo protimikrobno 
aktivnost. Uporabili smo naslednje vrste bakterij: Gram pozitivne 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis in Streptococcus sp., 
Gram negativne Escherichia coli, Proteus sp. in Pseudomonas aeruginosa ter 
kvasovko Candida albicans. Protimikrobno aktivnost ekstraktov MM smo 
določali z »metodo diskov« in z določanjem vrednosti MIK (minimalna 
inhibitorna koncentracija). Protibakterijsko aktivnost različnih ekstraktov smo 
primerjali s tisto, ki jo imajo standardni antibiotiki (penicilin, streptomicin in 
gentamicin) in antimikotik nistatin. Dobljeni rezultati kažejo, da ima največjo 
protimikrobno aktivnost monoetilenglikolni ekstrakt MM in sicer proti Gram 
negativnim bakterijam E. coli, Proteus sp. in Pseudomonas aeruginosa, kjer so 
povprečne vrednosti za MIK 2,8 μg/ml za razliko od tiste proti Gram pozitivnim 
bakterijam Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis in 
Streptococcus sp., kjer so povprečne vrednosti za MIK znašale več kot 15 
μg/ml. Pomembno pa je tudi dejstvo, da monoetilenglikolni esktrakt MM deluje 
tudi proti kvasovki Cadida albicans, pri čemer je vrednost za MIK 3,8 μg/ml.  
Povzamemo lahko, da protimikrobno aktivni monoetilenglikolni ekstrakt MM 
lahko deluje na dva načina: (i) direktno protimikrobno in (ii) indirektno zaradi 
visoke vsebnosti aminokislin s povečevanjem imunskega odgovora.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: matični mleček; monoetilenglikolni ekstrakt; protimikrobna aktivnost 
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V Evropi na letni ravni približno 4.544.100 primerov okužb povezanih z 
zdravstvom in zdravstveno oskrbo prizadene 4.131.000 bolnikov. Posledica je 
16 milijonov dodatnih bolnišničnih dni, 37 smrtnih primerov in približno 7 
milijard € letnih finančnih izgub ob upoštevanju le direktnih stroškov. 
Bolnišnične tekstilije, ki so pogosto kontaminirane z patogenimi 
mikroorganizmi, lahko služijo kot vektor prenosa bolnišničnih okužb oz. okužb 
povezanih z zdravstvom in zdravstveno oskrbo. Kontaminirane bolnišnične 
tekstilije so lahko vir bolnišničnih okužb zaradi prenosa patogenih 
mikroorganizmov z indirektnim kontaktom preko bolnišničnega osebja ali 
preko aerosolov. Kot učinkovita metoda za vzorčenje umetno kontaminiranih 
tekstilij se je izkazala uporaba nedestruktivne metode eluiranja z aparaturo 
Morapex A. V raziskavi smo uporabnost aparature Morapex A preverili v 
realnem okolju na rabljenih tekstilijah (dveh rjuhah in eni pižami) iz 
bolnišnične izolacijske sobe. Na teh tekstilijah smo ugotavljali prisotnost in 
koncentracijo štirih izmed najpogostejših povzročiteljev bolnišničnih okužb: 
Clostridium difficile, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae in 
Pseudomonas aeruginosa. Tekstilije smo vzorčili z metodo eluiranja z 
aparaturo Morapex A, ki deluje po principu prisilne desorpcije, ter naknadno 
identifikacijo mikroorganizmov na selektivnih gojiščih. Rjuhi sta bili 
kontaminirani s C. difficile, S. aureus in K. pneumoniae v koncentracijah od 
102 do 104 CFU/ml, medtem ko prisotnost P. aeruginosa nismo zaznali. Na 
pižami je bila prisotna bakterija C. difficile v koncentraciji 104 CFU/ml in 
S. aureus v koncentraciji 107 CFU/ml, ostali dve preiskovani vrsti pa nista bili 
prisotni. Zaradi avtomatiziranosti procesa s konstantnimi pogoji lahko 
aparatura Morapex A predstavlja odličen nadomestek do sedaj najpogosteje 
uporabljeni metodi vzorčenja tekstilij z RODAC agar ploščicami. Aparatura se 
lahko uporablja kot učinkovita nedestruktivna metoda za preverjanje higiene 
tekstilij, ki predstavlja pomemben vidik v preprečevanju bolnišničnih okužb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: bolnišnične tekstilije; bolnišnični mikroorganizmi; aparatura Morapex A  

mailto:urska.rozman@um.si�


Kongres SMD 2014 │ 6. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva 97 

Po-18 
 

ROTAVIRUSNI GENOTIPI PRI GOVEDU V SLOVENIJI 
 

Martin Sagadin1, Petra Bandelj2, Danijela Rihtarič2, Modest Vengušt3,  
Marko Kolenc1, Mateja Poljšak-Prijatelj1, Ivan Toplak2, Andrej Steyer1 

 
1Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta, Zaloška 4, Ljubljana; 

2Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana; 
3Klinika za reprodukcijo in konje, Veterinarska fakulteta, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana 

 
 
Rotavirusi skupine A (RoV-A) so najpogostejši povzročitelji drisk pri otrocih do 
6. leta starosti. Za preprečevanje okužb sta na voljo uspešni cepivi, Rotarix in 
RotaTeq, ki preprečita hujšo obliko bolezni v več kot 90%. Zaradi velike 
genetske raznolikosti rotavirusov, ki se odraža tudi na antigenskih lastnostih 
zunanjih proteinov VP7 in VP4, je izjemnega pomena, da spremljamo njihove 
molekularne značilnosti in ugotavljamo morebitne zoonotske prenose iz živali 
na človeka. Namen naše raziskave je bil ugotoviti molekularne značilnosti RoV-
A pri govedu v Sloveniji in ugotoviti ali posamezni primeri rotavirusov 
ugotovljenih pri ljudeh odražajo značilnosti govejih rotavirusnih sevov, ki 
trenutno krožijo v Sloveniji. Pregledali smo vzorce iztrebkov 197 telet s 
kliničnimi znaki driske iz 22 različnih družinskih kmetij krav molznic. Po 
pripravi 10% suspenzije iztrebkov smo osamili RNA in z metodo RT-qPCR 
dokazali rotavirusno nukleinsko kislino v 33 (16,8%) preiskanih vzorcih iz 13 
različnih rej. Pomnoženim odsekom genov za VP7 in VP4 smo določili 
nukleotidna zaporedja in jih primerjali z nekaterimi slovenskimi sevi, ki smo 
jih predhodno ugotovili pri ljudeh. Pri govedu smo dokazali genotipa G10P[11] 
v 9/33 vzorcih ter G6P[5] v 11/33 vzorcih, G6Pnt (brez dokazanega genotipa 
P) pri 8/33, GntP[11] pri enem vzorcu, pri 4 vzorcih genotipa nismo uspeli 
dokazati. V genu VP7 smo za seve genotipa G6 dokazali visoko podobnost 
nukleotidnega zaporedja (92,9-100,0%), uvrščeni so v skupno filogenetsko 
linijo. Človeški sevi genotipa G6P[11] so v genu VP7 različni od govejih in se 
razvrščajo v svojo filogenetsko skupino, v genu VP4 pa so v 99,0% podobni 
govejim sevom G10P[11], filogenetsko uvrščeni v skupno linijo. Z našo 
raziskavo smo ugotovili, da so RoV-A pri teletih v Sloveniji v dveh genetskih 
sestavih, G6P[5] in G10P[11]. Dokazali smo, da so goveji rotavirusi podobni 
sporadičnim zoonotskim sevom, ki jih najdemo pri ljudeh ter kažejo značilnosti 
RoV-A s prerazporejenim genomom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: rotavirusi; zoonoza; govedo  
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Kolorektalni rak ali splošno rak črevesja je bolezen, pri kateri pride do 
nenadzorovane rasti epitelnih celic debelega črevesa ali danke. Gre za četrto 
najpogostejšo smrtno obliko raka na svetu in drugo najpogostejšo v Sloveniji, 
s strmim porastom bolezni zlasti pri moški populaciji. Do nedavnega je veljalo, 
da je vzrok za bolezen predvsem genetski. Novejše študije kot možen vzrok 
bolezni navajajo vnetje črevesne sluznice, pri katerem lahko določeni člani 
črevesne mikrobiote preoblikujejo celotni mikrobiom tako, da vnetni imunski 
odziv in transformacija epitelnih celic debelega črevesa vodita v nastanek 
raka. Eden takšnih mikrobov je bakterija Fusobacterium nucleatum, kot so 
sočasno pokazali avtorji raziskav v ZDA in Kanadi. Ugotavljali smo, ali je v 
biopsijskih vzorcih sluznice debelega črevesa 18 pacientov s kolorektalnim 
rakom, ki so bili pridobljeni na gastrointestinalni kliniki UKC v Ljubljani, delež 
bakterije F. nucleatum spremenjen, glede na to ali je bil vzorec rakavo ali 
kontrolno zdravo tkivo pacienta. Za oceno strukture in pestrosti mikrobne 
združbe smo s postopkom fizikalnega razbijanja celic z ultrazvokom in 
kemijskega čiščenja z mešanico fenol-kloroforma osamili skupno mikrobno 
DNK. Taksonomsko informativne odseke mikrobnih genomov (16S rRNK) smo 
pomnožili v verižni reakciji s polimerazo (PCR), pomnožke analizirali z 
denaturacijsko gelsko gradientno elektroforezo (DGGE) in dobljene 
molekularne profile črevesne mikrobiote primerjali med seboj. Nadalje smo s 
specifičnimi začetnimi oligonukleotidi in sondo za 16S rRNK bakterije 
F. nucleatum izvedli kvantitativni PCR v realnem času (qPCR). Za normalizacijo 
razlik v količini izolirane skupne mikrobne DNK iz vzorcev smo izvedli qPCR z 
uporabo evolucijsko ohranjenih začetnih oligonukleotidov. Pokazali smo, da 
obstajajo razlike v sestavi črevesne mikrobiote pri različnih pacientih in da se 
DGGE profili črevesne mikrobiote v rakavih in kontrolnih vzorcih vsaj pri 
nekaterih pacientih jasno razlikujejo. Ko pa gre za delež bakterije 
F. nucleatum, trendov povečanja deleža te bakterije v rakasto spremenjenih 
vzorcih sluznice debelega črevesa nismo potrdili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: kolorektalni rak; Fusobacterium nucleatum; DGGE / qPCR 
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Pražival Giardia duodenalis povzroča bolezen giardiozo, eno najpogostejših 
parazitskih obolenj pri človeku. Vloga živali kot vira okužbe za ljudi še ni 
popolnoma jasna. Paraziti različnih gostiteljev so si med seboj tako podobni, 
da jih na osnovi njihovih morfoloških značilnosti ni mogoče razlikovati. 
Molekularno biološke metode so omogočile vpogled v genetsko pestrost 
G. duodenalis, zato imajo pomembno vlogo pri proučevanju epidemiologije 
tega parazita. Na osnovi genetskih značilnosti danes delimo G. duodenalis v 
skupine od A do H. 
V naši raziskavi smo s sekvenčno analizo nukleotidnih zaporedij treh genetskih 
lokusov G. duodenalis – lokusa za beta-giardin (bg), za triozafosfat izomerazo 
(tpi) in za glutamat dehidrogenazo (gdh) – proučevali genetsko pestrost 
izolatov parazita pri slovenskih bolnikih z giardiozo. Genetsko pestrost izolatov 
pri govedu smo proučevali s PCR-RFLP lokusa bg.  
Od 85 humanih izolatov smo jih na vseh treh lokusih uspeli opredeliti 40 
(47,1%), na dveh lokusih 5 (5,9%) in na enem lokusu 7 (8,2%). 
Šestindvajset/52 (50%) smo jih opredelili kot skupino A in 26/52 (50%) kot 
skupino B G. duodenalis. Od 72 živalskih izolatov smo jih na osnovi tipizacije 
lokusa bg uspešno opredelili 33 (45,8%), vse kot skupino E. Opredelitev 
živalskih izolatov kot skupino E smo dodatno potrdili s specifično PCR v 
realnem času, ki smo jo razvili v ta namen.  
Ugotovitev, da je govedo v Sloveniji okuženo pretežno s skupino E 
G. duodenalis in da pri njem nismo ugotovili skupin A in B tega parazita, kaže, 
da pri nas govedo najverjetneje ni pomemben vir okužbe za človeka.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Giardia duodenalis; ljudje / govedo; genotipizacija 
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Sestavo črevesne mikrobiote preučujemo v okviru obširnejše študije, v kateri 
poleg vpliva uživanja ječmenovih vlaknin (beta-glukanov) na sestavo črevesne 
mikrobiote raziskujemo tudi vpliv vlaknin na uravnavanje maščob ter sladkorja 
v krvi pri osebah z metaboličnim sindromom. V študijo, ki je dvojno-slepa, 
randomizirana in placebo kontrolirana, so vključeni prostovoljci z metaboličnim 
sindromom, ki 8 tednov uživajo kruh s povečano vsebnostjo beta-glukanov. 
Pred in po dvomesečni intervenciji z beta-glukani izvajamo krvne analize, s 
katerimi preučujemo vpliv uživanja beta-glukanov na metabolične parametre 
(lipidni profil in stanje inzulinske občutljivosti) ter na sestavo črevesne 
mikrobiote. Vpliv na sestavo črevesne mikrobiote preučujemo s kombinacijo 
molekularno tipizacijske tehnike DGGE in molekularno kvantitativne tehnike 
qPCR.  
Preučevanje sestave mikrobnih združb v kompleksnih okoljskih vzorcih, kot je 
človeško blato, zahteva optimizacijo uporabljenih molekularnih metod, če 
želimo pridobiti vpogled v dejansko sestavo mikrobnih populacij. Na voljo je 
več različnih molekularnih metod, med njimi sta pogosto uporabljeni 
denaturacijska gradientna gelska elektroforeza (DGGE) in verižna reakcija s 
polimerazo v realnem času (qPCR). Način izolacije skupne mikrobne DNA, 
količina in čistost izolirane DNA, inhibitorji PCR reakcij, so nekateri od 
dejavnikov, ki lahko močno vplivajo na končno sliko mikrobne populacije. 
Iz vzorcev blata prostovoljcev smo izolirali skupno mikrobno DNA z več 
različnimi metodami. Uspešnost izolacije in primernost za nadaljnje analize 
smo ugotavljali s PCR in DGGE. Ugotovili smo, da ima poleg izbora ustrezne 
metode za izolacijo skupne mikrobne DNA pomemben vpliv na kvaliteto 
profilov DGGE tudi uporaba različnih polimeraz. Podobno velja za qPCR, pri 
katerem smo ugotovili močan vpliv na zanesljivost podatkov z uporabljenimi 
reagenti in izborom specifičnih začetnih oligonukleotidov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: črevesna mikrobiota; qPCR / DGGE, metabolični sindrom 

mailto:ana.velikonja@mlinotest.si�
mailto:ana.velikonja@mlinotest.si�


Kongres SMD 2014 │ 6. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva 101 

Po-22 
 

ODPORNOST PROTI ANTIBIOTIKOM RAZLIČNIH PCR RIBOTIPOV 
BAKTERIJE CLOSTRIDIUM DIFFICILE 

 
Valerija Zidarič1, Maja Rupnik1,2,3 

 
1Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska 1, Maribor; 

2Medicinska fakulteta, Taborska 8, Maribor;  
3Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji  

proteinov (CIPKeBiP), Jamova 39, Ljubljana  
 

valerija.zidaric@nlzoh.si 
 
 

Clostridium difficile je pomemben povzročitelj bolnišničnih črevesnih okužb. 
Med kliničnimi izolati v Sloveniji in tudi drugod po svetu trenutno prevladuje 
PCR ribotip 014/020. Slednjega lahko pogosto osamimo tudi iz živali in 
okoljskih vzorcev. V naši raziskavi smo primerjali odpornost tega endemičnega 
ribotipa proti 17 antibiotikom z odpornostjo nekaterih manj pogostih ribotipov.  
Glede na ribotip smo izbrali 91 sevov in jih razvrstili v tri skupine: 014/020 
(n = 33), skupino manj pogostega ribotipa 002 (n = 28) in skupino redkih 
sevov (n = 30). Minimalno inhibitorno koncentacijo (MIK) smo določali z 
mikrodilucijskim testom v bujonu MICRONAUT-S Clostridium difficile MIC 
(Merlin Diagnostika).  
Večina sevov je bila občutljiva na 11/17 testiranih antibiotikov, vključno na 
metronidazolom in vankomicinom, ki ju uporabljamo za zdravljenje okužbe s 
C. difficile. Sevi iz skupin 014/020 in 002 so za metronidazol in vankomicin v 
primerjavi z redkimi sevi imeli nekoliko povišane vrednosti MIK90, eden od 
sevov ribotipa 014/020 pa je bil proti vankomicinu odporen (MIK = 4 mg/l). V 
vseh treh skupinah so bili sevi odporni proti klindamicinu, eritromicinu, 
daptomicinu, imipenemu in trimetoprimu/sulfametoksazolu. Vrednost MIK se 
je med sevi znotraj skupin razlikovala in pri nekaterih zajemala celoten 
interval testiranja. Proti tigeciklinu ni bil odporen nobeden od predstavnikov 
ribotipov 014/020 in 002, iz skupine redkih ribotipov pa celo tretjina sevov. 
Največjo odpornost proti testiranim antibiotikom so v tej raziskavi posedovali 
sevi ribotipa 014/020 (odpornost na 11/17 antibiotikov), sevi iz drugih skupin 
pa so na testirane antibiotike kazali nekoliko večjo občutljivost. Sevi redkih 
ribotipov so bili odporni na 8 od 17 testiranih antibiotikov in sevi ribotipa 002 
na 6 od 17 testiranih antibiotikov.   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Clostridium difficile; antibiotiki / odpornost; PCR ribotip 
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Ošpice so bile nekoč pogosta in nevarna otroška bolezen. Zaradi pogostih in 
hudih zapletov je mnogo bolnikov umrlo. Cepljenje je učinkovito zmanjšalo 
pojavnost (incidenco) ošpic, obolevnost in umrljivost.  
Namen raziskave je predstavitev ošpic v kliničnem, mikrobiološkem in 
epidemiološkem pogledu s primerjavo pojavnosti bolezni v Sloveniji in 
sosednjih državah s poudarkom vloge medicinske sestre pri promociji 
cepljenja in preprečevanju prenosa okužbe v zdravstvenih ustanovah.  
Podatke smo pridobili iz javno dostopnih internetnih virov o razširjenosti in 
uspešnosti preprečevanja ošpic. S primerjavo objavljenih epidemioloških 
podatkov prikazujemo obolevnost v Sloveniji in v Evropi.  
V Sloveniji je pred uvedbo cepljenja obolevalo mnogo otrok, npr. leta 1928 
smo zabeležili obolevnost 22 primerov na 10.000 prebivalcev, od katerih jih je 
2,7% umrlo. Leta 1968 smo uvedli splošno cepljenje otrok z enim odmerkom 
cepiva. Obolevnost ošpic je upadla, vendar so se posamezni primeri ošpic še 
pojavljali. Leta 1978 smo uvedli še drugi odmerek cepiva in obolevnost je 
povsem upadla. Cepljenje je v Sloveniji tako učinkovito, da v letih 2000 do 
2009 nismo zabeležili nobenega primera več. V letu 2010 so vnesli ošpice v 
Slovenijo iz tujine posamezniki, ki niso bili cepljeni.  
Cepljenje proti ošpicam učinkovito preprečuje pojavljanje in širjenje okužbe, 
če je precepljenost prebivalstva preko 90%. Pomembno je izobraževanje 
medicinskih sester o pomenu cepljenja, saj le te pridejo v otroških 
dispanzerjih najprej v stik s starši otrok, ki jih bomo cepili. Medicinska sestra s 
svojim pristopom in znanjem lahko pomembno prispeva k pozitivnemu odnosu 
staršev do cepljenj njihovih otrok. Izjemnega pomena je vzgojno delovanje 
medicinske sestre pri izobraževanju in informiranju ljudi o pomenu cepljenja 
za posameznika in družbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: ošpice; preprečevanje virusne okužbe; cepljenje 

mailto:anamarija.zore@zf.uni-lj.si�


Kongres SMD 2014 │ 6. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva 103 

Po-24 
 

ODPORNOST OPORTUNISTIČNIH KVASOVK  
SACCHAROMYCES CEREVISIAE IN CANDIDA GLABRATA  

PROTI ANTIMIKOTIKOM 
 

Jure Zupan1, Zorica Tomičić2, Tadeja Matos3, Peter Raspor4 
 

1Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana;  

2Tehnološka fakulteta, Univerza v Novem Sadu, Bulevar Cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija; 
3Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta, Zaloška 4, Ljubljana; 

4Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, Izola 
 

jure.zupan@bf.uni-lj.si 
 
 
Ob konstantnem naraščanju svetovne populacije, staranju prebivalstva ter ob 
povečani uporabi protimikrobnih učinkovin širokega spektra, imunosupresorjev 
in kemoterapevtikov se povečuje pogostost infekcij z oportunističnimi 
patogeni. Candida glabrata predstavlja drugo najbolj pogosto patogeno vrsto 
iz rodu Candida z enako visoko stopnjo umrljivosti, kot jo dosega 
najpogostejša patogena gliva, Candida albicans. Kvasovka Saccharomyces 
cerevisiae, ki je zelo sorodna kvasovki C. glabrata, je bila v zadnjih dveh 
desetletjih pogosto vpletena v invazivne infekcije pri imunooslabljenih odraslih 
in novorojenčkih. Težavo predstavlja njuna odpornost proti azolnim 
antimikotikom in nezmožnost identifikacije patogenih sevov – razlika med sevi 
je namreč ogromna in zaradi tega dejstva je identifikacija do nivoja vrste v 
diagnostiki neuporabna. V predstavljenem projektu smo se osredotočili na 
virulentne faktorje in razlike med patogenimi in nepatogenimi sevi kvasovk 
C. glabrata in S. cerevisiae. Preučevali smo trenutno poznane virulentne 
faktorje: adhezivnost, invazivnost, odpornost proti protiglivičnim učinkovinam 
ter uspevanje pri povišani telesni temperaturi (nad 37°C). Iz kliničnih vzorcev 
je bilo izoliranih 76 sevov kvasovke S. cerevisiae in 56 sevov kvasovke 
C. glabrata, ki smo jih karakterizirali glede na hidrofobnost celične površine, 
invazivnost ter odpornost proti protiglivičnim učinkovinam. V projektu smo 
realizirali idejo o združitvi kvantitativnega testa invazije v agar s standardno 
metodo določanja protiglivične občutljivosti M27-A2 inštituta CLSI. Razvita 
metoda omogoča določanje vseh naštetih virulentnih dejavnikov v enem testu, 
ki je hiter, enostaven in ponovljiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Candida glabrata; Saccharomyces cerevisiae; antimikotik 
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Za razvoj okužbe s Clostridium difficile je nujno, da je porušena normalna 
črevesna mikrobiota, kar je običajno posledica zdravljenja z antibiotiki. 
Številne metagenomske študije so pokazale, da imajo posamezniki, 
kolonizirani s C. difficile, manj pestro črevesno mikrobioto, povečan delež 
fakultativnih anaerobov (enterobakterije in enterokoki) in zmanjšan delež 
anaerobov (bifidobakterije in bakteroidete). Dodatno so lahko nekateri ribotipi 
C. difficile (npr. 027) povezani z bolj porušeno črevesno mikrobioto kot drugi. 
V naših raziskavah smo proučevali interakcije med C. difficile in fekalno 
mikrobioto in vitro. Fekalno mikrobioto smo gojili v prisotnosti C. difficile na 
različnih trdnih gojiščih ter opazovali rast in morebitne cone inhibicije. V 
raziskavo smo vključili 24 različnih sevov hipervirulentnega ribotipa 027, 
katerega incidenca opazno narašča v severo-vzhodni Sloveniji. 
Rast fekalne mikrobiote v prisotnosti različnih sevov C. difficile smo vizualno 
analizirali in dokumentirali. Učinki pri nekaterih sevih so bili opazni kot rahlo 
zmanjšana rast celokupne fekalne mikrobiote. Spremembe v sestavi fekalne 
mikrobiote v in vitro pogojih ob prisotnosti C. difficile smo zaznali tudi po 
analizi celokupne namnožene 16S rDNA z metodo visokotlačne kromatografije 
v denaturirajočih pogojih (DHPLC; Wave System, Transgenomic). 
Rezultati kažejo na to, da lahko nekateri sevi ribotipa 027 uspešno rastejo v 
prisotnosti fekalne mikrobiote. Pokazali smo, da predstavlja metoda sočasnega 
gojenja hiter, enostaven in cenovno ugoden presejalni test za izbiro sevov 
C. difficile za nadaljnje raziskave, ki bodo potrebne za natančno razjasnitev 
interakcij med C. difficile in črevesno mikrobioto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Clostridium difficile; fekalna mikrobiota; in vitro interakcije 
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Escherichia coli, ki proizvaja Šigove toksine (STEC), pri ljudeh povzroča 
drisko, pa tudi težje bolezni, kot sta npr. hemoragični kolitis in hemolitični 
uremični sindrom (HUS). STEC sicer lahko pripada številnim serološkim 
skupinam; z najtežjimi oblikami bolezni pa so povezane O157, O26, O111, 
O103 in O145. Naravni rezervoar STEC so prežvekovalci, med njimi pa 
glavni vir okužbe za ljudi predstavlja govedo. 
V obdobju 2010 – 2013 smo pregledali 299 vzorcev fecesa goveda ter 997 
vzorcev živil (mesa, mesnih izdelkov in mleka). Uporabili smo metodo PCR 
za dokazovanje poglavitnih virulenčnih genov (stx1, stx2, eae) ter genov, ki 
omogočajo identifikacijo najpomembnejših petih seroloških skupin. V letu 
2011 smo zaradi izbruha bolezni v Nemčiji poleg teh določali tudi gen za 
serološko skupino O104. 
Med preiskanimi vzorci je bilo 233 (18%) pozitivnih na gena stx1 in/ali stx2 
(37,5% fecesa in 12% živil), 77 (5,9%) pa je bilo pozitivnih na enega ali več 
genov za serološke skupine (9% fecesa in 5% živil). Najpogosteje smo 
dokazali gena za serološki skupini O103 in O145, sledijo O157, O26 in O111. 
Iz vzorcev smo uspeli pridobiti 24 izolatov, a le pet jih je imelo gene za 
serološke skupine (trije izolati O103 ter po eden O145 in O157). Pri štirih 
vzorcih smo z imunomagnetno separacijo izolirali E. coli O157, vendar pri 
izolatih nismo potrdili genov za virulenčne dejavnike. Pri devetih vzorcih 
(13% od vseh stx1+ in/ali stx2+ vzorcev iz leta 2011) smo dokazali gen za 
serološko skupino O104. 
Dva seva z enakim genotipom (eae+, stx2+, O103) smo izolirali iz mletega 
mesa in mesnega pripravka, ki pa sta se razlikovala od izolata O103 iz 
fecesa. Po podatkih IVZ (2010 – 2012) je bila O103 pri ljudeh v letu 2012 že 
na drugem mestu med dokazanimi serološkimi skupinami. Na podlagi 
rezultatov bi bilo zanimivo primerjati značilnosti izolatov O103 iz živil, živali 
in ljudi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: STEC; zoonoza; PCR  
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Virus Newcastlske bolezni (NDV) ZG1999HDS je bil izoliran iz jate 16150 
piščancev brojlerjev, ki je kazala znake respiratorne infekcije. Virus je bil 
fatalen za 77,9% piščancev brojlerjev v 28 dnevih. Virus so izolirali samo iz 
pljučnega tkiva in ne iz ostalih organov. Je lentogen in za piščance smrten 
zaradi tropizma za respiratorni sistem. Filogenetske analize na osnovi F gena 
kažejo, da virus NDV ZG1999HDS uvrščamo v genotip II razreda II NDV in da 
je podoben virusu NDV soj LaSota (Hitchner B1). Cilj opravljenih poskusov je 
bil, kakšna je njegova sposobnost indukcije interferona-alfa (HuIFN-αN3) v 
primerjavi s Sendai virusom. V poskusih smo uporabili humane »buffy-coate«, 
iz katerih smo leukocite/limfocite resuspendirali v Eaglovem gojišču + 5% 
humanega serumskega albumina v koncentraciji 2×107 celic/ml. Indukcijo 
HuIFN-αN3 smo povzročili z dodatkom virusa NDV ZG1999HDS v koncentraciji 
3.2, 6.4, 9.6 in 100 HA/ml ter z virusom Sendai v koncentraciji 6.4, 12.8, 19.2 
in 100 HA/ml. Indukcijo s 100 HA/ml smo »ojačali« z dodatkom 10% PBS 
izpirka holocenskih mineralov. Količino HuIFN-αN3 smo določili s pomočjo 
Platinum ELISA in s pomočjo RP-HPLC.  
Dobili smo naslednje rezultate: (1) NDV ZG1999HDS: 3.2 HA/ml = 429,62 
pg/ml, 6.4 HA/ml = 287,03 pg/ml, 9.6 HA/ml = 396,79 pg/ml in 100 HA/ml = 
783 pg/ml; (2) Sendai virus (Cantell-ov sev): 6.4 HA/ml = 300 pg/ml, 12.8 
HA/ml = 287 pg/ml, 19.2 HA/ml = 390.74 pg/ml in 100 HA/ml = 
884,25 pg/ml; (3) Dodatek 10% PBS izpirka holocenskih mineralov virusu 
NDV ZG1999HDS povzroči nastanek 7601 pg/ml HuIFN-αN3; (4) Dodatek 10% 
PBS izpirka Holocenskih mineralov virusu Sendai (Cantell-ov sev) pa povzroči 
nastanek 8246 pg/ml HuIFN-αN3; (5) RP-HPLC analiza HuIFN-αN3 
induciranega z virusom NDV ZG1999HDS pokaže, da ta nima subtipa α14 in 
ima manjšo količino subtipa α1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: humani interferon–alfa (HuIFN-αN3); NDV ZG1999HDS; indukcija   
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Perutninska proizvodnja v Sloveniji predstavlja eno izmed najpomembnejših 
gospodarskih panog na področju živilsko predelovalne industrije. V zadnjih 
letih smo v perutninskih rejah, še posebej pri brojlerjih, opazili povečano 
pojavnost okužb z enterokoki, med katerimi sta klinično najpomembnejša 
Enterococcus cecorum in Enterococcus hirae. Obe vrsti sta sicer normalno 
prisotni v fecesu živali, vendar lahko povzročata številne zdravstvene težave 
kot so osteomielitis, endokarditis in septikemijo. Zaradi večjega pogina, slabe 
konverzije krme in nujnega zdravljenja z antibiotiki, prihaja do velikih 
ekonomskih izgub. Zaradi naravne odpornosti enterokokov proti številnim 
skupinam protimikrobnih zdravil ter načina reje in upoštevanja karence, smo 
veterinarji pri izboru primernega zdravila za zdravljenje enterokoknih okužb 
pri perutnini precej omejeni.  
V naši raziskavi smo ugotavljali občutljivost zgoraj omenjenih enterokokov za 
različne skupine protimikrobnih zdravil. Z mikrodilucijsko metodo določevanja 
minimalne inhibitorne koncentracije (MIK) smo retrogradno testirali vse seve 
E. cecorum in E. hirae, ki smo jih izolirali med rutinskimi preiskavami iz 
različnih kliničnih vzorcev obolelih živali (jetra, srce, bris zračnih vrečk, bris 
sklepov). Ugotovili smo, da je E. cecorum dobro občutljiv za vsa testirana 
protimikrobna zdravila, razen za skupino tetraciklinov, kjer je bila odpornost 
ugotovljena pri vseh testiranih izolatih. Nasprotno pa smo pri E. hirae 
ugotovili, da so bili vsi sevi občutljivi za tetracikline, vendar pa odporni proti 
klindamicinu. Prav tako smo pri E. hirae ugotovili povečano odpornost proti 
skupini flourokinolonov (ciprofloksacin, levofloksacin, moksifloksacin). 
Rezultati naše raziskave kažejo, da je pri enterokoknih okužbah v perutninski 
reji ampicilin še vedno zdravilo izbora, vendar pa je pri povečanem poginu zelo 
pomembna identifikacija bakterijskega povzročitelja. Poleg tega predstavlja 
testiranje občutljivosti za antibiotike najboljši način za ustrezno izbiro 
protimikrobnega zdravila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Enterococcus cecorum; Enterococcus hirae; odpornost proti protimikrobnim 
zdravilom 
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Že dolgo časa psi in mačke niso edini hišni ljubljenčki, ampak so eno izmed 
vodilnih mest v tej skupini zavzeli plazilci, predvsem želve. Med 
najpogostejšimi vrstami želv lahko v naših domovih najdemo rumenovratke 
(Trachemys scripta scripta), ki so sicer avtohtona vrsta v Severni in Srednji 
Ameriki, pri nas pa jih lahko kupimo v vsaki trgovini z malimi živalmi. Ravno 
zaradi dostopnosti in hkrati slabše informiranosti glede oskrbe, so želve v 
zadnjih letih pogosti pacienti v veterinarskih ambulantah. Želve imajo, tako 
kot ostali plazilci, specifične potrebe glede bivalnih pogojev, temperature, 
vlage in prehrane, zato se lahko pri njih prav zaradi nepravilne oskrbe pojavijo 
različne zdravstvene težave. Pomemben povzročitelj okužb pri želvah je 
bakterija Pasteurella testudinis, ki naseljuje sluznico zgornjih dihal in ustno-
žrelni prostor kot del normalne mikroflore. Zaradi neprimernih bivalnih 
pogojev v ujetništvu in stresa večkrat povzroči različne okužbe, predvsem 
kože in mehkih tkiv, kjer se razvijejo lokalizirani abscesi, poleg tega pa tudi 
okužbe dihal in septikemija. V našem laboratoriju smo bakterijo dosedaj 
najpogosteje izolirali iz vzorcev sapnika, pljuč in nosnih brisov kopenskih želv 
(Testudo marginata, Geochelone pardalis), ki so kazale znake obolenja 
dihalnega sistema. V prispevku opisujemo drugačen primer okužbe s 
P. testudinis, ki je povzročila razvoj aurikularnih abscesov pri želvi 
rumenovratki. 
V ambulanto za male živali smo sprejeli 2 leti staro želvo rumenovratko z 
obojestranskim aurikularnim abscesom. Glede na anamnezo smo predvidevali, 
da je nastanek abscesov najverjetneje posledica okužbe ran, ki jih je tej želvi 
naredila druga, starejša rumenovratka, s katero je bivala v skupnem 
akvaterariju. Želvo smo anestezirali in s kirurškim posegom odstranili oba 
abscesa. Opravili smo tudi bakteriološko preiskavo in iz vzorca izolirali 
bakterijo P. testudinis v čisti kulturi. Po odstranitvi abscesa in oskrbi rane smo 
želvo namestili pod infrardečo svetilko na namočeno podlogo ter jo sistemsko 
zdravili z enrofloksacinom. 
Glede na to, da so želve pogosti hišni ljubljenčki, smo s prispevkom želeli 
poudariti pomembnost pravilne oskrbe plazilcev v smislu preventive, hkrati pa 
prikazati širino področja dejavnosti veterinarske stroke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Pasteurella testudinis; želva; absces 
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Helicobacter anseris je ena izmed zadnjih ugotovljenih in potrjenih vrst v rodu 
Helicobacter. Bakterija, ki so jo izolirali in opisali leta 2006 pri kanadskih 
goseh (Branta canadensis) iz Bostona, od prve izolacije ni bila nikoli več 
identificirana ali opisana v literaturi. Zaradi pomanjkanja izolatov ostaja njen 
pomen neznan, očitno pa so divje ptice, ki so epidemiološko pomemben 
rezervoar kampilobaktrov, lahko tudi vir okužbe s helikobaktri. V tem 
prispevku poročamo o uspešni izolaciji in identifikaciji H. anseris iz fekalnih 
brisov različnih vrst ptic selivk, vzorčenih v osrednjem delu Slovenije, kar 
potrjuje prisotnost te vrste helikobaktrov tudi pri pticah v Evropi. 
V sklopu rednega označevanja ptic v Sloveniji smo avgusta 2010 pticam 
selivkam odvzeli kloakalne brise (n = 367) za ugotavljanje prevalence bakterij 
Campylobacter jejuni. Brise smo združevali v skupinske vzorce do 10 (n = 38) 
glede na njihov izvor: črnoglavka (Sylvia atricapilla), vrtna penica (Sylvia 
borin), srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus), bičja trstnica (Acrocephalus 
schoenobaenus), taščica (Erithacus rubecula) in rumeni vrtnik (Hippolais 
icterina). Izolacija in identifikacija sta temeljili na standardnem postopku za 
izolacijo termofilnih kampilobaktrov (ISO 10272).  
Polovica vzorcev (19/38) je bila pozitivnih na Campylobacter spp., vendar so 
nekateri izolati nekoliko počasneje rasli ter izkazovali malo drugačno 
morfologijo kolonij in drugačen izgled bakterij pod mikroskopom. Pri 
potrditvenih testih PCR smo za te izolate dobivali dvoumne rezultate, zato smo 
opravili še dodatne biokemijske teste in sekvenciranje 16S rDNA. Namesto 
med kampilobaktre smo na osnovi novih informacij 8/19 na kampilobaktre 
sumljivih izolatov uvrstili v vrsto H. anseris.  
Zaradi možnosti fekalne okužbe voda in zunanjih površin so divje ptice lahko 
udeležene pri pojavljanju gastrointestinalnih zoonoz. Izolacijske tehnike za 
termofilne kampilobaktre omogočajo tudi izolacijo bakterij vrste H. anseris. V 
okviru našega dela smo prvič po opisu vrste izolirali in identificirali H. anseris, 
to pa je tudi prvi opis vrste v Evropi in pri divjih pticah selivkah.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Helicobacter anseris; izolacija; ptice selivke 
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Skrb za ljubiteljske domače živali v zadnjem desetletju pridobiva na 
pomembnosti, posledično pa tudi področje klinične veterinarske mikrobiologije, 
ki igra pomembno vlogo pri ugotavljanju mikroorganizmov, ki so povzročitelji 
številnih kliničnih stanj. Vse večja pozornost se posveča tudi ugotavljanju 
občuljivosti izoliranih bakterij za antibiotike, saj poleg pravilno izoliranega 
povzročitelja le ustrezno izveden antibiogram omogoča uspešno zdravljenje.  
Klinični vzorci, prejeti v našem laboratoriju, so najpogosteje bris ušesa, bris 
kože, bris nosu, bris očesa in vzorci urina. Za izolacijo povzročitelja smo se 
poslužili klasične metode izolacije na krvnem agarju, uporabili pa smo tudi 
diferencialno gojišče UriSelect (Biomerieux, Francija), ki omogoča osnovno 
spoznavanje biokemijskih lastnosti mikroorganizmov in posledično njihovo 
determinacijo. Dodatne biokemijske preiskave so vključevale določevanje 
vsebnosti encimov oksidaze in katalaze, kot tudi sposobnost pretvorbe indola. 
Za dodatno identifikacijo smo uporabili sistem BBL crystal (BD, ZDA) in sistem 
za identifikacijo mikroorganizmov API (Biomeriex, Francija). Najbolj pogosto 
izolirani mikroorganizmi iz veterinarskih kliničnih brisov so predstavniki iz rodu 
Staphylococcus (S. pseudintermedius, S. aureus in S. epidermidis). Skrb 
vzbujajoče dejstvo je, da so v zadnjih petih mesecih kar štirje izolati iz rodu 
Staphylococcus izkazali odpornost proti oksacilinu, kar nakazuje, da so odporni 
proti vsem penicilinskim in cefalosporinskim antibiotikom. Številni izolati iz 
rodu Streptococcus so bili odporni proti kinolonom in azitromicinu. Iz vzorca 
urina smo izolirali bakterijo iz rodu Bifidobacterium, ki je bila odporna proti 
kinolonom in norfloksacinu. Iz brisa kože psa, kot tudi vzorca blata drugega 
psa, pa smo v velikem številu izolirali kvasovko Candida parapsylosis. 
Naše delo dokazuje pomembnost mikrobiološke diagnostike na področju 
klinične veterinarske mikrobiologije, predvsem pa izpostavlja vse bolj pereč 
problem odpornosti proti antibiotikom tudi na področju veterinarske medicine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: klinična mikrobiologija; odpornost proti antibiotikom; antibiogram 
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V zadnjih letih so številni raziskovalci začeli opozarjati na večjo pojavnost 
sevov vrste Escherichia coli, ki izločajo β -laktamaze z razširjenim spektrom 
delovanja v mesu klavnih živali, zlasti piščancev, zato so bile tudi v Sloveniji 
opravljene različne študije o prevalenci teh sevov. Z našo raziskavo smo želeli 
ugotoviti prisotnost teh sevov v piščančjem mesu v klavnicah in na prodajnih 
policah. Poleg fenotipske analize smo določili tudi posamezne alele genov za β-
laktamaze z razširjenim spektrom delovanja ESBL in AmpC. V okviru 
monitoringa in raziskovalnega projekta smo novembra leta 2011 in nato še 
maja leta 2012 skupaj izolirali 96 sevov iz 91 različnih vzorcev piščančjega 
mesa, predvsem kožic, za katere smo s fenotipskimi metodami potrdili 
prisotnost encimov iz skupin ESBL in/ali AmpC. Z verižno reakcijo s polimerazo 
(PCR) smo določili skupino in podskupino beta-laktamaz (CTX-M, SHV, TEM, 
AmpC). Obenem smo vse izolate uvrstili v filogenetske skupine z metodo po 
Clermont-u. Ugotovili smo, da ima 54 izolatov alel blaCTX-M-1, od tega se jih 10 
uvršča v filogenetsko skupino A0, 9 v A1, 21 v B1, 3 v D1 ter 11 izolatov v 
skupino D2. Pri 11-ih izolatih smo potrdili tudi alel blaSHV-12. Prisotnost genov iz 
skupine SHV smo potrdili še pri nadaljnjih 24 izolatih, vendar pri teh nismo 
določali posameznih alelov. Gen blaCMY-2 iz skupine beta-laktamaz AmpC smo 
potrdili pri 25 izolatih in sicer pri enemu iz filogenetske skupine A0, dveh iz 
skupine A1, sedmih iz skupine B1, enemu iz B23, osmih iz D1 in enajstih 
izolatih iz skupine D2. Rezultati naše raziskave kažejo, da so piščanci iz 
slovenskih klavnic in prodajnih polic najpogosteje kontaminirani s sevi E. coli, 
ki imajo β-laktamaze blaCTX-M-1, blaCMY-2 in blaSHV-12, kar je v skladu s poročili iz 
ostalih držav evropske skupnosti. Problematična je lahko prisotnost velikega 
števila odpornih izolatov iz filogenetske skupine D. Takšni sevi, opremljeni z 
dodatnimi geni povezanimi z virulenco, so namreč pogosto povzročitelji izven-
črevesnih obolenj pri človeku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: piščanci; Escherichia coli; β-laktamaze z razširjenim spektrom delovanja 
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Adenovirusi so ikozaedrični virusi brez ovojnice z linearnim dvovijačnim 
nesegmentiranim genomom DNA, ki nosi zapis za približno 40 genov. Prašičje 
adenoviruse (PAdV) uvrščamo v rod Mastadenovirus. Pri okuženih prašičih 
pogosto ni vidnih kliničnih znakov okužbe ali pa se okužba kaže kot blaga 
driska ali okužba dihal. 
V naši raziskavi smo želeli določiti celotno nukleotidno zaporedje genoma 
prašičjega adenovirusa, izoliranega iz primarne celične kulture prašičjih 
urotelijskih celic. Z analizo nukleotidnega zaporedja heksonskega gena smo 
ugotovili nizko podobnost z doslej opisanimi prašičjimi genotipi adenovirusov v 
genski banki. Virus smo dokazali z elektronsko-mikroskopskim pregledom 
preparata suspenzije celične kulture. 
Virus smo namnožili v več pasažah primarnih celičnih kultur prašičjih 
urotelijskih celic. Za odstranitev celične DNA smo suspenziji celične kulture 
dodali 1000 U/ml benzonaze in inkubirali 1 uro na sobni temperaturi. Po 
končani izolaciji smo opravili kvantifikacijo DNA in s kompletom reagentov Ion 
Xpress™ Plus Fragment Library Kit pripravili knjižnico. Pripravljeno knjižnico 
smo nato sekvencirali z Ion Torrent Personal Genomic Machine in uporabili čip 
Ion Torrent 314v2. Procesiranje signalov in določanje baz je potekalo s 
programom Torrent Suite.  
S programom Geneious smo generirana nukleotidna zaporedja uporabili za de 
novo sestavljanje adenovirusnega genoma. Pridobili smo nukleotidno 
zaporedje genoma PAdV, ki je verjetno predstavnik novega genotipa ali pa je 
različica PAdV genotipa 4. Ustrezna uvrstitev bo mogoča šele po pridobitvi 
dodatnih nukleotidnih zaporedij nekaterih referenčnih sevov, ki so v genski 
banki trenutno dostopni zgolj s kratkimi odseki nekaterih genov.   
V študiji smo pokazali uporabnost nove tehnologije, naslednje generacije 
sekvenciranja, s katero lahko v kratkem času pridobimo ključne informacije o 
virusnih izolatih. Opisana metoda bi lahko bila ena izmed metod hitre 
diagnostike neznanih virusnih patogenov in bi jo lahko učinkovito uporabili kot 
orodje pri odkrivanju ter genotipizaciji novih virusov. 
 
 
 
 
Ključne besede: prašičji adenovirus; naslednja generacija sekvenciranja; primarna kultura 
urotelijskih celic 
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Virusi influence se s površinskimi hemaglutinini (HA) vežejo na ostanke 
sialične (N-acetilnevraminske) kisline gostiteljskih celic. Mesta pripenjanja 
molekul HA so vezi, ki jih sialična kislina tvori z galaktozo v celičnih 
glikokonjugatih. Virusi aviarne in konjske influence se vežejo na receptorje 
Neu5Acα-2,3Gal, medtem ko se virusi humane in prašičje influence vežejo na 
receptorje Neu5Acα-2,6Gal. V naši študiji smo ugotavljali interakcije med 
virusnimi HA in receptorji. Uporabili smo pristop, ki temelji na površinski 
plazmonski resonanci (angl. surface plasmon resonance, SPR). Uporabili smo 
aparaturo Biacore X (GE Healthcare), s katero lahko merimo hitrost asociacije 
in disociacije ter tako afiniteto interakcij med molekulami. Ko se molekule med 
seboj vežejo, pride do spremembe lomnega količnika, kar privede do 
spremembe v kotu odbite svetlobe, pri katerem pride do upada v intenziteti 
svetlobe. Spremembo kota za lažje razumevanje izražamo v odzivnih enotah 
(angl. response units, RU). Graf, ki nam prikazuje spremembo RU v času, pa 
imenujemo senzorgram. Pomembna prednost merjenja s SPR je, da je 
rezultate mogoče dobiti v realnem času in da proučevanih molekul ni potrebno 
dodatno označevati.  
Na senzorski čip CM5 smo vezali glikoprotein fetuin, ki ima sialične kisline 
vezane z galaktozo z α-2,3 in α-2,6 vezmi ter predstavlja univerzalni naravni 
analog receptorjev za viruse influence tipa A. Fetuin smo pripravili v 
acetatnem pufru in ga vezali na čip CM5 preko amino skupin. Karboksilne 
skupine na dekstranskem matriksu čipa CM5 smo aktivirali z injekcijo 
mešanice EDC/NHS. Po vezavi fetuina smo vsa preostala aktivna mesta na 
površini čipa inaktivirali z injekcijo etanolamina. Preko tako pripravljene 
površine čipa smo injicirali serijske razredčine virusnih suspenzij. Na podlagi 
senzorgrama smo ugotovili, da se virusi influence specifično vežejo s fetuinom 
in da je le-ta vezava odvisna od koncentracije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: virus influence; površinska plazmonska resonanca; fetuin 
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Listeria monocytogenes je patogena bakterija, ki lahko povzroča listeriozo pri 
ljudeh in živalih. Listerioza sicer ni pogosta, vendar pa se lahko izraža z 
izjemno hudo klinično sliko in visoko smrtnostjo, zato je ena izmed najbolj 
aktualnih okužb, povezanih z uživanjem kontaminirane hrane. Hitrost pri 
odkrivanju vira okužbe je ključna za zajezitev njenega širjenja. Ugotavljanje 
povezanosti nam omogočajo metode tipizacije, ki temeljijo na odkrivanju 
fenotipskih ali genotipskih značilnosti posameznih izolatov. Namen našega dela 
je bila tipizacija izolatov L. monocytogenes iz različnih okolij ter ugotavljanje 
povezav med njimi.  
Tipizirali smo 185 izolatov iz živil (n = 64), živali (n = 40), ljudi (n = 28), 
naravnega okolja (n = 27) in klavnic (n = 26), ki smo jih pridobili v 
sodelovanju s projektnimi partnerji v letih 2007-2013. Uporabili smo metodo 
klasične serotipizacije s komercialnimi serumi in molekularne serotipizacije s 
PCR ter genotipizacijsko metodo PFGE.  
S serotipizacijo nismo odkrili večje raznolikosti med izolati: prisotni so bili 
štirje serotipi (1/2a pri 64,3%, 4b pri 23,8%, 1/2b pri 10,3% in 1/2c pri 1,6% 
izolatov), ki so tudi sicer najpogostejši. Ugotovili smo, da sta serotipizacijski 
metodi primerljivi, zato bi zaradi hitrosti in večje objektivnosti molekularna 
serotipizacija lahko nadomestila klasično. S pomočjo PFGE smo ugotovili veliko 
raznolikost izolatov, jasnih povezav med izolati iz različnih okolij pa večinoma 
ni bilo ali jih nismo odkrili, kar je povezano z velikim časovnim razponom 
odvzemanja ter pomanjkanjem podatkov o vzorcih. Izolate smo razdelili v 25 
pulzoskupin, znotraj katerih je imela večina izolatov enak serotip.   
Za razliko od PFGE serotipizacija ne omogoča odkrivanja virov in poti širjenja 
okužb. Metoda PFGE omogoča odkrivanje podobnosti izolatov in na podlagi 
epidemioloških podatkov tudi njihovih povezav, vendar so bili v naši študiji 
izolati L. monocytogenes krajevno in časovno tako razpršeni, da težko 
sklepamo o njihovi povezanosti. Pogoj za uspeh epidemioloških študij je 
načrtno vzorčenje z natančnim zbiranjem podatkov o pridobljenih vzorcih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Listeria monocytogenes; serotipizacija; PFGE   
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V raziskavi, katere namen je bil z metodo pulzne elektroforeze (PFGE) 
ugotoviti genetsko raznolikost izolatov Salmonella Enteritidis v prehranski 
verigi in razširjenost posameznih genetskih tipov bakterije pri živalih in ljudeh, 
smo genotipizirali 368 izolatov iz obdobja šestih let (2005-2010). Med njimi je 
bilo 175 izolatov iz živali (kokoši nesnic, brojlerjev, prašičev, puranov, nojev, 
plazilcev, mestnih golobov, miši, drobnice) in okolja v rejah, 183 iz ljudi ter 10 
iz mesnih izdelkov, krme, fižola in komposta. Podrobneje smo raziskali tudi 
dva izbruha salmoneloze pri ljudeh. 
Definirali smo 60 pulzotipov. Večina sevov je pripadala trem prevladujočim 
pulzotipom (A1, A2 in B1), ki so zajeli 50,31% izolatov iz živali in so bili med 
njimi navzoči najmanj šest let, ter 79,31% izolatov iz ljudi. Šest pulzotipov je 
bilo skupnih človeku in eni ali več vrstam živali. Pri izolatih iz kokoši nesnic 
smo ugotovili pulzotipe A1, A2, A8, B1 in C2. Pri brojlerjih je prevladoval 
pulzotip A1. Pri puranih smo ugotovili vse tri prevladujoče pulzotipe, medtem 
ko smo pri mestnih golobih definirali pulzotipa B1 in C2. Pri izolatih iz prašičev 
so prevladovali pulzotipi skupine D, pri plazilcih pa smo poleg pulzotipa B1 
ugotovili še pulzotip A6, ki je bil ugotovljen tudi pri ljudeh. Pri enem izbruhu 
smo lahko določili povezavo med živalmi in ljudmi v smislu odkrivanja vira 
okužbe. 
Velika genetska homogenost izolatov kaže na izrazito klonalno širjenje S. 
Enteritidis. Pomemben izsledek raziskave je, da se v rejah kokoši nesnic, 
brojlerjev in prašičev lahko pojavlja več pulzotipov hkrati, kar postavlja pod 
vprašaj trenutni sistem vzorčenja pri odkrivanju vira okužbe ob izbruhih 
salmoneloze pri ljudeh. Dokazali smo tudi prenos okužbe iz jate v jato v rejah 
kokoši nesnic. Pojav enakih pulzotipov pri živalih in ljudeh, podprt z 
zanesljivimi epidemiološkimi podatki, potrjuje prenos okužbe ne le z rejnih, 
temveč tudi z ljubiteljskih vrst živali na ljudi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: salmonela; zoonoza; PFGE  
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Hepatitis E virus (HEV) postaja kot zoonoza vse pomembnejši povzročitelj 
okužb tudi pri ljudeh v razvitem delu sveta, nevaren je predvsem za 
imunokomprimirane paciente in nosečnice, pri katerih se lahko pojavi kronična 
oblika bolezni in celo smrt. Glavni rezervoar predstavljajo domači in divji 
prašiči. Zanimivo je, da se pri njih klinični znaki ne pojavljajo, ravno to pa 
predstavlja problematiko okužbe ljudi. S prehranskega vidika največ skrbi 
povzročajo toplotno premalo obdelana svinjska jetra in določeni mesni izdelki 
iz svinjskega mesa.  
Zaradi vedno večjega zanimanja za proučevanje razširjenosti te zoonoze so se 
v zadnjih letih na tržišču pojavili komercialni testi ELISA za ugotavljanje 
protiteles proti HEV pri prašičih. V naši raziskavi smo naredili primerjavo dveh 
takih testov: ID Screen® Hepatitis E Indirect Multi-species proizvajalca ID VET 
in HEV-IgG ELISA (porcine) proizvajalca Axiom Diagnostics. Oba testa ELISA 
sta izdelana za ugotavljanje protiteles IgG proti HEV v vzorcih seruma ali 
plazme prašičev. 
Z izbranima testoma smo analizirali 180 serumskih vzorcev prašičev različnih 
starosti. Pri testiranju vzorcev s testomID Screen® Hepatitis E Indirect Multi-
species (ID VET) smo protitelesa IgG proti HEV dokazali v 84 (47%) vzorcih, 
pri 6 vzorcih je test reagiral dvomljivo (3,3%). Ko smo iste vzorce (n = 180) 
testirali še s testom HEV-IgG ELISA (Axiom Diagnostics), je bilo pozitivnih le 
61 (34%) vzorcev, pri 9 (5%) vzorcih je test reagiral dvomljivo. Od skupno 
testiranih 180 vzorcev so se rezultati obeh testov ELISA razlikovali pri 40 
vzorcih, kar predstavlja 22,2%. Ugotovili smo, da testa ELISA med seboj nista 
primerljiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: hepatitis E virus; prašič; test ELISA 
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Okužbo z astrovirusi so prvič opisali pri človeku že leta 1975. Kasneje so 
ugotovili okužbe tudi pri govedu, prašičih, ovcah, kunah, psih, mačkah, miših, 
netopirjih, morskih sesalcih in perutnini. Astrovirusi so uvrščeni v družino 
Astroviridae, ki je glede na izvor in strukturo genoma razdeljena na dva 
rodova: Mamastrovirus in Avastrovirus. Rod Mamastrovirus povzroča okužbe 
pri sesalcih, Avastrovirus pa pri perutnini. Enterični astrovirusi se prenašajo 
fekalno-oralno, večina okužb pri živalih poteka asimptomatsko. Pri človeku 
lahko astrovirusi povzročijo vnetje prebavil, drisko, bruhanje, glavobol, 
povišano telesno tempera-turo, bolečine v predelu trebuha in neješčnost. 
Zaradi možnosti prenosa astrovirusov iz živali na ljudi smo opravili 
filogenetsko analizo astrovirusov pri teletih. V raziskavo smo vključili 22 
srednje velikih govejih rej, ki redijo krave molznice. Kmetije se nahajajo v 
občinah Ljubljana, Medvode, Vodice, Dobrova-Polhov Gradec, Škofljica in 
Poljane nad Škofjo Loko. Astrovirusno nukleinsko kislino smo dokazovali v 
skupno 197 vzorcev blata telet, pri katerih je bila ugotovljena driska. Uporabili 
smo metodo reverzne transkripcije in verižne reakcije s polimerazo (RT-PCR), 
pri kateri smo pomnoževali 409 nt dolg odsek v zelo ohranjeni regiji ORF1b. 
Na šestih kmetijah (30%) v občinah Medvode (1 kmetija), Vodice (3 kmetije), 
Ljubljana (1 kmetija) in Dobrova-Polhov Gradec (1 kmetija) smo potrdili 
nukleinsko kislino astrovirusov. Dvaindvajsetim pozitivnim vzorcem smo 
določili nukleotidna zaporedja v regiji gena ORF1b (324 nt). Nukleotidna 
zaporedja so si med seboj v 29,5 do 100% identična in so 32,1 do 90,4% 
identična nukleotidnim zaporedjem astrovirusov v genski banki, opisanih pri 
govedu (HQ916313), človeku (L23510) in netopirju (AFCD246). Zaključimo 
lahko, da so ugotovljeni astrovirusi pri teletih zelo različni med seboj in se 
razlikujejo od poznanih astrovirusov pri govedu, človeku in netopirju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: astrovirus; govedo; filogenetska analiza 

mailto:danijela.rihtaric@vf.uni-lj.si�


24. – 26. september 2014, Bled 118 

Po-39 
 

VIRUS KRONIČNE PARALIZE ČEBEL:  
POMEMBEN PATOGEN, KI POVZROČA IZGUBE ČEBELJIH DRUŽIN 

 
Ivan Toplak1, Danijela Rihtarič1, Urška Jamnikar Ciglenečki2 

 
1Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana;  

2Inštitut za higieno živil in bromatologijo, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana 
 

ivan.toplak@vf.uni-lj.si 
 
 
Simptome paralize je pri čebelah najverjetneje že pred več kot 2000 leti 
prepoznal Aristotel, ko je kot roparke opisoval črne čebele brez dlačic. Virus 
kronične paralize čebel (CBPV) povzroča bolezen, ki se lahko pri čebelah 
delavkah izrazi na dva načina. Prva oblika paralize je opisana kot značilno 
tresenje s krili in telesom, čebele ne morejo poleteti in se plazijo po tleh. 
Obolele čebele umrejo v nekaj dneh po nastopu prvih simptomov. Druga 
oblika bolezni se kaže s pojavom črnih brezdlačnih čebel, ki postajajo temno 
rjave do črne barve, zaradi česar so videti manjše od zdravih čebel. Čebele 
stražarke prizadete čebele odganjajo iz panja in mnogi ta pojav opisujejo, kot 
da gre za čebele roparke.  
V obdobju od 2007 do 2014 smo v obolelih čebeljih družinah s specifično 
metodo RT-PCR ugotovili prisotnost CBPV v 13-20% pregledanih vzorcev. 
Največkrat so čebelarji vzorce, v katerih smo dokazali CBPV, poslali v 
preiskavo z različnimi opisi: čebele so kazale znake zastrupitve, umirale so 
pred panjem in niso mogle poleteti, odmrlo je večje število čebeljih družin, 
našli so večje število umrlih čebel v panju oz. so čebele odmirale že več dni. 
Največkrat smo pozitivne vzorce ugotovili v poletnem obdobju, virus pa smo 
dokazali tudi pri zimskih čebelah. Tipizirali smo 13 pozitivnih vzorcev CBPV iz 
Slovenije v genu, ki kodira od RNA odvisno polimerazo RNA in ugotovili 
prisotnost zelo sorodnih sevov CBPV, ki se s primerjavo zaporedja 522 
nukleotidov med seboj razlikujejo za 0-1%. Podobne seve CBPV so ugotovili 
tudi v Avstriji, na Madžarskem, v Švici, Franciji in na Danskem. CBPV je 
pogosto ugotovljen pri čebelah s klinično sliko paralize, zato je v prihodnje 
potrebno v primerih suma zastrupitve čebel več pozornosti posvetiti tudi 
vzorčenju in testiranju na prisotnost CBPV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: virus kronične paralize čebel; izgube čebeljih družin; diagnostika 
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V prispevku poročamo o kastriranem samcu belega dihurja, starem sedem let, 
ki je živel v skupini belih dihurjev, ki so bili hranjeni s surovim perutninskim 
mesom. Pri pacientu smo pred dvema letoma z diagnostično laparatomijo 
ugotovili tumor na jetrih. Po dveh letih zdravljenja je beli dihur razvil ascites. 
V ascitični tekočini se je čez čas razvila sekundarna bakterijska okužba. Zaradi 
zelo slabega zdravstvenega stanja pacienta so se lastniki odločili za evtanazijo. 
Iz vzorca ascitične tekočine smo izolirali večkrat odporno bakterijo Escherichia 
coli, ki smo jo z metodo PCR uvrstili v filogenetsko skupino B23 po Clermontu. 
V to skupino običajno uvrščamo seve z več dejavniki virulence, ki so pogosto 
patogeni za človeka in živali. Pri izolatu iz dihurja smo potrdili prisotnost gena 
za β-laktamazo AmpC iz skupine CIT ter gen za fimbrije tipa I (fimH), curlijeva 
vlakna (crl), mehanizme, povezane z izogibanjem imunskemu sistemu (iss, 
traT), avtotransporter (vat), proteazo zunanje membrane (ompTAPEC) ter  
privzem železa (iucD, iutA, fyuA, iroN). 
Iz predhodnih raziskav je znano, da je prevalenca omenjenih genov relativno 
visoka pri izolatih E. coli z ESBL iz piščancev. Razen fimH in crl, ki sta splošno 
razširjena pri E. coli, in gena vat, ki je običajno na kromosomu, so ostali 
prisotni geni opisani na plazmidih iz aviarnih patogenih sevov E. coli (APEC). 
Seve iz filogenetske skupine B23, v katero spada izolat iz belega dihurja, le 
redko izoliramo iz mesa piščancev, zato dopuščamo možnost horizontalnega 
prenosa plazmida z geni za omenjene dejavnike virulence in rezistenco iz 
piščancev v sev, prisoten v mikrobioti prebavnega trakta belega dihurja.  
Hranjenje s surovim mesom je pri nekaterih ljubiteljskih vrstah mesojedov del 
običajnega obroka, vendar pri imunsko oslabelih živalih lahko pomeni 
zdravstveno tveganje zaradi prenosa različnih mikroorganizmov. V opisanem 
primeru je v skupini belih dihurjev, ki so bili hranjeni s svežim perutninskim 
mesom, zbolela le žival z zmanjšano odpornostjo zaradi osnovne bolezni. Kljub 
temu se odpira vprašanje o potencialni nevarnosti hranjenja belih dihurjev s 
surovim mesom, predvsem perutninskim, za katerega je znano, da je lahko v 
velikem deležu kontaminiran z večkratno odpornimi virulentnimi bakterijami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Escherichia coli AmpC; dihur; surovo perutninsko meso 

mailto:spela.alic@nib.si�


24. – 26. september 2014, Bled 120 

Po-41 
 

VALIDACIJA METODE ZA SPECIFIČNO DETEKCIJO IN KVANTIFIKACIJO 
BAKTERIOFAGA BF25/12 S qPCR IN ddPCR 

 
Špela Alič1,2, Tanja Dreo2,3, Tina Naglič3,  

Maja Ravnikar2,3, Matjaž Peterka3 
 

1Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo,  
Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana;  

2Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Jamova 39, Ljubljana;  
3Center za biotehnologijo, Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno 

kontrolo (CO BIK), Tovarniška 26, Ajdovščina 
 

spela.alic@nib.si 
 
 
Bakteriofagi predstavljajo potencialno zelo pomembno sredstvo za zaščito 
rastlin pred bakterijskimi boleznimi. Za uspešno sledenje bakteriofagom ob 
proizvodnji in sami uporabi, je nujna specifična, hitra metoda za njihovo 
določanje in kvantifikacijo. 
Na podlagi nukleotidnega zaporedja genoma bakteriofaga BF25/12 smo 
konstruirali 3 pare začetnikov in ustrezne TaqMan sonde za PCR v realnem 
času in kapljični digitalni PCR s pomočjo programa Primer Express 2.0. 
Specifičnost načrtovanih PCR začetnikov in sond smo preverili s programom 
Blast. Dodatno smo preverili možnost tvorbe sekundarnih struktur in 
hibridizacije PCR začetnikov s programoma OligoAnalyzer 3.1 in Primer tool. S 
PCR v realnem času smo določili kvaliteto dizajniranih testov. Testi se med 
seboj le rahlo razlikujejo v višini pražnega cikla in dolžini linearnega območja. 
Vsi imajo visoko učinkovitost, in le ta se skoraj ni razlikovala, če smo pri testu 
uporabili izolirano DNA ali pa fagne delce bakteriofaga BF25/12. Analiza 
specifičnosti testov je pokazala, da so vsi trije testi visoko specifični, saj pri 
nobenem ni prišlo do navzkrižne reakcije z izolirano bakterijsko ali rastlinsko 
DNA ter DNA drugih bakteriofagov. Kapljični digitalni PCR smo uporabili za 
kvantifikacijo bakteriofaga BF25/12 v izolatu, ki služi kot referenčni material 
pri kvantifikaciji s PCR v realnem času. Izračunana koncentracija DNA v izolatu 
se med posameznimi dizajniranimi testi skoraj ni razlikovala. Vsi oblikovani 
testi omogočajo specifično kvantifikacijo in sledenje bakteriofagu BF25/12 tako 
s PCR v realnem času kakor tudi s kapljičnim digitalnim PCR, ki za 
kvantifikacijo ne potrebuje referenčnega materiala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: PCR v realnem času; kapljični digitalni PCR; bakteriofag 
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Virus pahljačavosti listov vinske trte (angl. grapevine fanleaf virus, GFLV) je 
gospodarsko najpomembnejši virus, ki okužuje vinsko trto. Povzroča bolezen 
imenovano kužna izrojenost vinske trte, ki je ena najresnejših virusnih bolezni 
vinske trte. Spada v rod Nepovirus in v družino Comoviridae. Razširjen je v 
vseh vinorodnih področjih po svetu. V vinogradu se prenaša s talno ogorčilo 
(Xiphinema index), ki se hrani na koreninah vinske trte in z okuženim sadilnim 
materialom. Način preprečevanje okužbe so testiranje trsov v okviru 
zdravstvene selekcije klonov, uporaba zdravega sadilnega materiala in 
zatiranje prenašalcev. Okužba na trsih lahko povzroča zelo raznolika 
bolezenska znamenja, med katerimi sta najpomembnejši zmanjšanje količine 
pridelka, tudi do 80%, ter skrajšana življenjska doba trsov. 
V naši raziskavi smo se osredotočili na vpliv okužbe z GFLV na kakovost 
grozdja in vina ter na raziskave transkripcijskih poti, ki se pod vplivom okužbe 
z GFLV spremenijo in tako vodijo v spremembo kakovosti grozdja in vina. 
Poleg vinarsko najpomembnejših parametrov (vrednost pH, količine sladkorjev 
in količine skupnih kislin) smo spremljali tudi vsebnost antocianov v jagodah 
ob trgatvi, ki dajejo vinu barvo in imajo antioksidativne lastnosti. Skozi celo 
rastno sezono pa smo analizirali izražanje genov iz metabolnih poti, ki vodijo v 
sintezo sladkorjev, antocianov in flavonolov. Rezultati so pokazali, da okužba z 
GFLV ne vpliva le na zmanjšanje količine pridelka, ampak spremeni tudi 
kakovost pridelka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: GFLV; količina in kakovost pridelka; antociani / sladkorji 
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Ogorčice koreninskih šišk (Meloidogyne spp.) uvrščamo med ekonomsko 
najpomembnejše škodljivce med rastlinsko parazitskimi ogorčicami. So 
obligatni zajedavci višjih rastlin, ki lahko napadajo eno- in dvokaličnice, 
lesnate in zelnate rastline. Leta 2004 je bila v Sloveniji ugotovljena za Evropo 
nova vrsta Meloidogyne ethiopica, ki je bila pred kratkim uvrščena med 12 
najpomembnejših škodljivih vrst ogorčic koreninskih šišk za kmetijsko 
pridelavo. V letu 2011 je bila vrsta uvrščena tudi na EPPO opozorilno listo 
škodljivih organizmov. V Sloveniji največkrat najdemo vrsto Meloidogyne 
incognita, ki je prisotna v rastlinjakih, saj za svoj razvoj potrebuje toplejše 
razmere. Trenutno opravljamo raziskave na tej vrsti z namenom razvoja 
ustrezne strategije integriranega varstva rastlin, ki je okolju bolj prijazna kot 
kemična zaščita z nematocidi. Raziskave so usmerjene v odkrivanje rastlinskih 
odpornostnih genov, interakcijske odnose z različnimi mikroorganizmi, ki 
izkazujejo sposobnost zaščite gostiteljskih rastlin pred temi škodljivci itd. Velik 
del raziskav opravljamo na področju populacijske dinamike ogorčic koreninskih 
šišk. Rezultate teh raziskav uporabimo za izdelavo različnih modelov razvoja 
teh škodljivcev. Za vrsto M. ethiopica smo razvili model napovedovanja škode. 
Dolžina razmnoževalnega kroga je pri ogorčicah koreninskih šišk zelo odvisna 
od temperature tal. Pri vrsti M. ethiopica je ta znašala 67 dni pri temperaturi 
18,3°C, 48 dni pri temperaturi 22,7°C in 36 dni pri temperaturi 26,3°C v 
razmerah rastne komore. Pri temperaturi 13,9°C se vrsta ni bila sposobna 
razmnoževati. Določili smo tudi bazalno temperaturo (14,0°C), ki še omogoči 
ogorčicam vstop v gostiteljsko korenino in nadaljnji razvoj. Na podlagi teh 
podatkov smo izračunali korelacijo med temperaturo in dolžino 
razmnoževalnega kroga. Uporabnost tega modela smo testirali v poljskih 
razmerah, kjer temperatura niha. Ugotovili smo, da je razviti model ustrezen 
za napovedovanje obsega razmnoževanja tega škodljivca v kmetijski pridelavi 
v rastlinjakih in na polju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: paraziti; ogorčice, reprodukcija 
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Odpadne pivovarske tropine so dober model za proučevanje uporabe 
lignoceluloznih substratov za pridobivanje bioplina. Zaradi kompleksne 
polisaharidne sestave je hidroliza tropin otežena, zato proizvodnja bioplina ni 
dovolj učinkovita. V izogib kemijsko-fizikalnim metodam predobdelave takih 
substratov, kjer lahko iz lignina nastajajo toksične fenolne spojine, ki so za 
metanogene mikroorganizme usodne, smo se osredotočili na biološki pristop. 
V laboratorijske bioreaktorje (1L) smo vsake 2 dni dodajali komercialne 
encimske mešanice MethaPlus® L120, MethaPlus® L100 in AxiaseTM 100 (DSM 
Biogas), ki vsebujejo celulaze, ksilanaze, beta-glukanaze in druge encime glive 
Trichoderma reesei. S 30-dnevnim testom biometanskega potenciala (37°C) 
smo testirali vpliv različnih doziranj encimskih mešanic (priporočena 
količina = 100 g/t OS substrata/dan, 2×, 5× in 10× priporočena količina) na 
proizvodnjo bioplina. Med procesom smo spremljali temperaturo, pH, kemijsko 
potrebo po kisiku (KPK), koncentracijo kratkoverižnih maščobnih kislin (KMK), 
sestavo in volumen nastalega bioplina (slednja dva smo sledili s plinsko 
kromatografijo) ter spremembe v mikrobni združbi z metodo T-RFLP. 
Priporočene količine encimskih mešanic so se izkazale za uspešne le pri 
AxiaseTM 100, kjer se je proizvodnja metana na 1 g KPK substrata povečala do 
23,3%, pri čemer se je ta encimska mešanica najbolje izkazala tudi pri vseh 
ostalih testiranih doziranjih. Dvojne priporočene količine so pri vseh treh 
encimskih mešanicah doprinesle k 22-29,5% povečanju, petkratne količine k 
38,5-63,4% povečanju, 10-kratne pa k 60% povečanju neto volumna metana 
na 1 g KPK substrata za MethaPlus® L120 in MethaPlus® L100 ter kar 104% 
pri AxiaseTM 100. 
pH vrednost se je gibala okoli 7, koncentracije KMK so bile v optimalnem 
območju. Največjo nasičenost bioplina z metanom je omogočil dodatek 
AxiaseTM 100 (70%). 
Komercialne encimske mešanice lahko močno pripomorejo k pospešitvi 
hidrolize lignoceluloznih substratov za namene pospeševanja bioplinske 
produkcije. Potrebna pa so nadaljnja testiranja različnih nizkih doziranj, da bi 
dosegli ugodno razmerje med povečano količino produciranega metana in ceno 
relativno dragih encimskih mešanic. 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: encimi; bioplin; hidroliza 
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Količina proizvedenega blata na komunalnih čistilnih napravah (KČN) 
predstavlja resen in kompleksen problem, kar se tiče odlaganja, saj ti stroški 
lahko znašajo tudi do 60% celotnih stroškov obratovanja čistilne naprave. Ker 
je ekonomika bioplinske naprave neposredno odvisna od količine nastalega 
bioplina, je izboljšava procesa anaerobne presnove ključnega pomena za 
ekonomsko izvedljivost in delovanje procesa. 
Namen raziskave je bil, da z uporabo ultrazvoka, hidrolitskih encimov in 
kombinacije obojega, povečamo količino nastalega metana. Za eksperiment 
smo uporabili nadgrajeni AMPTS II na 5 l modelnem merilu. V mezofilnem 
temperaturnem območju pri temperaturi 37±2°C smo 45 dni spremljali proces 
anaerobne presnove blata iz KČN Šaleške doline. Reaktorji, ki smo jim dodajali 
samo blato iz KČN, so nam služili kot kontrolni vzorec. Kontrolne vzorce smo 
primerjali z reaktorji, ki smo jim dozirali ultrazvočno predobdelano blato, 
dodajali hidrolitske encime in kombinacijo obojega. Vsaki peti dan izmerili še 
naslednje parametre: pH, SS, OS, fosfor in KPK. Hlapne organske kisline 
(HOK) in celotni anorganski ogljik (CAO) ter njuno razmerje HOK/CAO smo 
izmerili s titratorjem TIM 840 (Hach Lange), celotni dušik in amonijski dušik pa 
s Skalar-jem San ++. Velikost delcev smo določili na FGG z laser particle 
sizer-jem Fritsch Analysette 22. Organska obremenitev anaerobnih reaktorjev 
je znašala 2,35 g OS/l dan. Kot inokulum smo uporabili biomaso iz bioplinske 
elektrarne Šijanec. 
S kombinacijo ultrazvočne predobdelave in hidrolitske encimske predobdelave 
blata iz KČN smo izboljšali učinkovitost anaerobne presnove in posledično 
povečali tvorbo metana za 24,4%, z uporabo samo ultrazvočne predobdelave 
za 7,5%, z uporabo samo encimov pa za 14,4% v primerjavi z izhodiščnim 
vzorcem. Kljub zmanjšanju velikosti delcev blata z ultrazvokom ni nujno, da je 
velikost delcev merilo, da se bo tvorba metana povečala, saj je proces 
anaerobne presnove odvisen tudi od bio-kemijskih procesov, vsebnosti 
inhibitornih snovi in lastnosti gorvodnega toka blata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: ultrazvok; hidrolitski encimi; bioplin 
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Evropska zakonodaja o naravni mineralni vodi obravnava, da je potrebno 
ohraniti mikrobiološko stanje ustekleničene vode kot je ta na sami vrtini. Pri 
tem upošteva analize, ki temeljijo na klasičnih mikrobioloških tehnikah, ki pa 
so iz vidika zagotavljanja varnosti živil ustrezne. Dandanes pa se zavedamo 
tudi pliva mikroorganizmov na dolgoročno zdravstveno stanje človeka potom 
mikrobioma, kar pomeni, da klasične mikrobiološke tehnike vsekakor ne 
zagotavljajo ustrezne kakovosti vode. Glede na to, da je v povprečju potrebno 
vnesti v telo odraslega človeka vsaj 2,5 litra tekočine dnevno in da predstavlja 
poglavitni vir te tekočine pitna voda, tako vnašamo v prebavila zelo veliko 
mikroorganizmov. Glede na to, da so prebavila odprt sistem, je ta vsekakor 
podvržen zakonitostim nevtralne hipoteze. To pomeni, da mikroorganizmi, ki 
vstopajo v telo in ki kljub temu, da niso sposobni zasesti niš, vplivajo na 
procese v prebavilih. Zaradi tega je pomembno kakšno vodo pravzaprav 
pijemo kljub temu, da je neoporečna. 
Polnilnice naravne mineralne vode uporabljajo dolge cevitve do polnilne linije. 
Poleg tega uporabljajo isto polnilno linijo za polnjenje vode kot tudi sladkih 
pijač in sokov. Zaradi tega smo raziskali, kako se spreminja mikrobna združba 
vode na posameznih delih polnilne linije od vrtine do steklenice oziroma 
plastenke. Za analizo smo uporabili metagenomski pristop temelječ na 
nukleotidnih zaporedjih 16S rRNA genov. Zastopanost in karakteristiko združb 
na posameznem delu polnilne linije smo določili z bioinformatskimi orodji. 
Ugotovili smo, da se združba močno spremeni na predelu vstopa cevitve na 
samo polnilno linijo. Združba se spremeni iz prevladujočih oligotrofnih bakterij 
v evtrofne. Na koncu polnilne linije pa je združba popolnoma spremenjena v 
primerjavi z združbo v vodi iz vrtine.  
Glede na naše ugotovitve bi bilo potrebno spremeniti zasnovo polnilnic in 
izboljšati načine čiščenja notranjosti cevi še posebej, če se poleg polnjenja 
vode uporablja ista polnilna linija za polnjenje organsko bogatih pijač. 
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Probiotične bakterije ali probiotiki so živi organizmi, ki, če jih zaužijemo v 
zadostnih količini, pozitivno vplivajo na gostiteljev organizem. Nahajajo se v 
fermentiranih izdelkih, kot sta jogurt in sir, ter predstavljajo zelo pomemben 
delež človekove naravne črevesne mikrobiote. Največkrat omenjene in 
uporabljene probiotične bakterije pripadajo rodovoma Bifidobacterium in 
Lactobacillus. V farmacevtski industriji je uporaba razširjena predvsem v obliki 
liofiliziranih probiotičnih izdelkov. Probiotiki se v zdravstvu uporabljajo z 
namenom podporne terapije z antibiotiki, ki porušijo črevesno mikrobno 
združbo in povečajo tveganje za nastanek kasnejših okužb. Ker tradicionalne 
metode za ugotavljanje ustrezne kakovosti probiotičnih izdelkov temeljijo 
predvsem na gojenju bakterij, ki je velikokrat težavno in nenatančno, je vse 
večja potreba po novih, zmogljivejših in hitrejših metodah. Razvili smo 
metodologijo, ki temelji na metodi PCR v realnem času in predhodni obdelavi 
vzorca s propidijevim monoazidom (PMA). Metoda PMA Real Time PCR je 
molekularna metoda, s katero je mogoče hitrejše in zanesljivejše ugotavljanje 
bakterij v liofiliziranih probiotičnih izdelkih. Raziskovalno delo se osredotoča 
predvsem na optimizacijo metode PMA Real Time PCR, kjer smo uporabili 
drugačen pristop pri pripravi in umerjanju standarda, izboljšali način 
fotoaktivacije reagenta PMA in uporabili vrstno specifične začetne 
oligonukleotide. Izvedli smo validacijo metode PMA Real Time PCR in jo z 
ekvivalenco primerjali s klasično gojitveno metodo. V okviru validacije smo 
preverili točnost, linearnost, ekvivalenco, mejo detekcije in kvantifikacije, 
specifičnost, ponovljivost ter robustnost. Ugotovili smo, da v nobenem od 
parametrov metoda ne presega dovoljene meje odstopanj, predpisane s strani 
farmakopeje in je, kot alternativna metoda, primerna za ugotavljanje števila 
probiotičnih bakterij v liofiliziranih izdelkih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: probiotiki; PCR; molekularna metoda 
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Kis je razredčena raztopina ocetne kisline, proizvedena v dvostopenjskem 
mikrobiološkem procesu, v katerem fermentaciji sladkorjev s kvasovkami sledi 
oksidacija alkohola v ocetno kislino z ocetnokislinskimi bakterijami. Danes 
najbolj razširjeni industrijski postopki oksidacije etanola v kis potekajo v 
submerznih bioreaktorjih. Mikrobiota v njih je enakomerno razpršena po 
celotnem volumnu in podvržena neprestanemu mešanju z etanolnim 
substratom in drobnimi zračnimi mehurčki. V raziskavi smo primerjali 
mikrobioti iz dobro delujočih procesov proizvodnje bio in konvencionalnega 
jabolčnega kisa. Iz vsakega od obeh procesov smo sistematično spremljali 
kemijske parametre enega oksidacijskiga ciklusa in pridobili izolate na gojišču 
RAE ob prisotnosti 1 vol% etanola in 1 vol% ocetne kisline. Iz bio jabolčnega 
kisa smo izolirali 16 sevov bakterij in 4 seve kvasovk, iz konvencionalnega 
jabolčnega kisa pa 15 sevov bakterij in 6 sevov kvasovk. Izmed 16 
bakterijskih sevov iz bio jabolčnega kisa smo identificirali 5 različnih 
restrikcijskih vzorcev PCR-pomnoženih medgenskih regij 16S–23S rDNA, med 
njimi dva značilna za vrsti Acetobacter pasteurianus in Komagataeibacter (prej 
Gluconacetobacter) oboediens, ostali trije pa niso bili primerljivi z nobenim 
vzorcem v bazi referenčnih sevov. Slednje smo nadalje na osnovi 
nukleotidenga zaporedja 16S–23S rDNA uvrstili v Komagataeibacter (prej 
Gluconacetobacter) saccharivorans in Acetobacter ghanensis. Nepričakovano 
smo iz stopnje oksidacijskega ciklusa, kjer je koncentracija ocetne kisline že 
dosegla 3 vol%, izolirali kvasovke, ki smo jih na osnovi nukleotidnih zaporedij 
ITS1–5,8S rDNA–ITS2 identificirali kot Saccharomycodes ludwigii. Za razliko 
od bio jabolčnega kisa, smo iz konvencionalnega jabolčnega kisa med 15 
bakterijskimi izolati identificirali le 2 različna restrikcijska vzorca 16S–23S 
rDNA, značilna za vrsti A. pasteurianus in K. oboediens. Rezultati te raziskave 
so tako odkrili večjo vrstno heterogenost v mikrobioti za proizvodnjo bio 
jabolčnega kisa kot v mikrobioti za proizvodnjo konvencionalnega jabolčnega 
kisa. Nadaljnje kemijske analize bodo pokazale, če heterogenost mikrobiot 
vpliva na kemijsko sestavo kisa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: mikrobiota; ocetnokislinske bakterije; industrijska proizvodnja jabolčnega kisa 

mailto:janja.trcek@um.si�


24. – 26. september 2014, Bled 128 

Po-49 
 

PROIZVODNJA BAKTERIOFAGOV  
SPECIFIČNIH ZA BAKTERIJE RODU CAMPYLOBACTER  

V BIOREAKTORJU 
 

Eva Zaletel1, Nikolaja Janež1, Matjaž Peterka1, Aleš Podgornik1,  
Matej Šergan2, Peter Raspor3 

 
1Center za biotehnologijo, Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno 

kontrolo (CO BIK), Tovarniška 26, Ajdovščina; 
2Oddelek za živilstvo, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana;  

3Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, Izola 
 

ales.podgornik@cobik.si 
 
 
Povečanje odpornosti na antibiotike je povzročilo iskanje alternativ za 
zdravljenje bakterijskih okužb. Obetavno možnost predstavlja bakteriofagna 
terapija, katere razvoj je tesno povezan z učinkovitostjo in stroški proizvodnje 
bakteriofagov. Razvili smo postopek za proizvodnjo bakteriofagov v 
bioreaktorju. Bakterije rodu Campylobacter so vodilni povzročitelj črevesnih 
okužb v razvitem svetu. Izkazalo se je, da je ravno pri bakterijah rodu 
Campylobacter namnoževanje bakteriofagov zahtevno in zato omejujoči 
dejavnik testiranja njihove učinkovitosti v večjem merilu. Namnoževanje 
bakteriofagov je odvisno od rasti bakterij, zato smo v prvem koraku 
optimizirali rast bakterijske kulture s spreminjanjem sestave atmosfere. 
Bakterijsko rast smo spremljali v 500 ml erlenmajericah z metodo določanja 
kolonijskih enot (CFU/ml) in s sledenjem koncentracije raztopljenega kisika v 
brozgi merjenega s pO2 elektrodo. Ugotovili smo, da so za rast bakterij 
C. jejuni primerne koncentracije 3-20% O2 in 3-10% CO2. 
V prvi fazi namnoževanja bakteriofagov smo v 500 ml erlenmajericah ugotovili 
hitrejši zaključek bioprocesa z uporabo 12-urne kulture, kjer smo 11-15 h po 
inokulaciji dosegli končni titer bakteriofagov (106 PFU/ml). Z uporabo 24-urne 
kulture smo enak titer dosegli 34 h po inokulaciji. Bioproces smo spremljali s 
sledenjem koncentracije raztopljenega kisika merjenega s pO2 elektrodo. 
Koncentracija raztopljenega kisika je odličen pokazatelj dinamike rasti bakterij 
in sproščanja bakteriofagov. Optimalni bioproces z uporabo 12-urne kulture 
smo prenesli v 30 litrski bioreaktor, kjer smo z mešanjem in prepihovanjem 
dosegli visoko maksimalno specifično hitrost rasti (0,83/h). Končni titer 
bakteriofagov (3×107 PFU/ml) smo dosegli že 10 h po inokulaciji, trenutek 
začetka lize pa ugotovili s spremljanjem koncentracije raztopljenega kisika. Po 
končanem bioprocesu smo bakteriofage očistili do visoke stopnje čistosti z 
uporabo sterilne filtracije, tangencialne filtracije, kromatografije in 
ultrafiltracije za potrebe nadaljnjih aplikacij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Campylobacter; bakteriofagna terapija; bioreaktor 
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Bioplin predstavlja pomemben del energije pridobljene iz obnovljivih virov. 
Proces v anaerobnih reaktorjih omogočajo kompleksne mikrobne združbe 
bakterij in arhej. Namen raziskave je bil izboljšati razumevanje dinamike 
mikrobne združbe v povezavi s fizikalno kemijskimi parametri v bioreaktorju. 
V ta namen smo spremljali 4 MW bioplinsko elektrarno v Vučji vasi od zagona 
bioplinarne leta 2011 do leta 2014. Bioplinsko elektrarno sestavlja šest 
fermentorjev (6 × 3.931 m3 = 23.586 m3) in dva postfermentorja (2 ×  
5.350 m3 = 10.700 m3), v skupnem volumnu 34.286 m3. Zagon je bil 
opravljen v manj kot treh tednih dnevnega vnosa biomase iz donorskih 
reaktorjev treh bližnjih bioplinskih elektrarn. Vzorce smo odvzeli (i) iz 
donorskih reaktorjev ob času polnjenja in zagona elektrarne, (ii) v eni časovni 
točki iz štirih zaporednih fermentorjev, (iii) v vseh časovnih točkah (n = 13) 
pa iz dveh vzporednih fermentorjev. V vzorcih smo opravili meritve osnovnih 
fizikalno-kemijskih parametrov (temperatura, pH, kemična potreba po kisiku, 
absorpcijski spekter in hlapne maščobne kisline), s hitrimi molekularnimi 
tehnikami opisali strukturne spremembe v profilu mikrobne združbe bakterij in 
arhej ter pridobljene podatke analizirali. Rezultati kažejo, da se je mikrobna 
združba tako bakterij kot arhej s časom spreminjala in oddaljevala od 
osnovnih začetnih mikrobnih združb iz donorskih reaktorjev iz časa zagona 
bioplinske elektrarne. Vendar pa se mikrobne združbe in fizikalno-kemijski 
parametri med vzporednima bioreaktorjema niso bistveno razlikovali. Zaznana 
nihanja v vsebnosti hlapnih maščobnih kislin ter posledično pH v fazah vnosa 
raznolikih substratov so bila pričakovano najbolj povezana s spremembami v 
strukturi mikrobnih združb. Bakterijske in arhejske mikrobne združbe so se 
spreminjale z različno hitrostjo skozi čas, vendar so ohranjale celovito 
funkcionalno stabilnost in proizvodnjo bioplina navkljub uporabi raznolikih 
substratov v neenakomernih razmerjih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: bioplin; mikrobna združba; zagon 
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Namen študije je bil opredelitev razlik v sestavi fekalne mikrobiote, ki so 
posledica dolgotrajne veganske oz. lakto-vegetarianske prehrane v primerjavi 
z vsejedo prehrano. Preučevali smo tudi možne demografske vplive in vpliv 
nekaterih prehranskih navad na fekalno mikrobioto. Študija je bila opravljena 
na 31 vegetarianskih (od tega 11 lakto-vegetariancev in 20 vegancev) in 29 
vsejedih prostovoljcih. Relativno kvantifikacijo izbranih bakterijskih skupin 
smo izvedli s kvantitativno verižno reakcijo s polimerazo, razlike v sestavi 
fekalne mikrobiote pa ocenili s PCR-DGGE fingerprint tipizacijo na osnovi V3 
regije genov za 16S rRNK. Podatke o demografskih značilnostih, prehranskih 
navadah in zdravstvenem statusu udeležencev smo zbrali z anketnimi 
vprašalniki. Vegetarianska dieta je očitno povezana z večjim deležem 
bakterijske skupine Bacteroides-Prevotella, ter vrst Bacteroides 
thetaiotaomicron, Clostridium clostridioforme in Faecalibacterium prausnitzii, 
in nižjim deležem po Gramu pozitivnih bakterij iz klostridijske gruče XIVa. 
Opazili smo tudi višjo koncentracijo in delež eneterobakterij pri ženskih 
udeleženkah raziskave in padanje bifidobakterij s starostjo udeležencev. Tudi 
DGGE analiza je pokazala spremembe v relativnih deležih lis iz nekaterih 
bakterijskih skupin (manj pri bifidobakterijah, streptokokih, kolinselah in 
lahnospirah ter več pri rodu Subdoligranulum) pri vegetariancih, kar potrjuje 
povezavo med prehranskim tipom in sestavo fekalne mikrobiote. Dolgotrajna 
vegetarianska prehrana je očitno povezana s spremembo sestave fekalne 
mikrobiote, največji delež variance pa razložijo dejavniki kot so uživanje hrane 
živalskega izvora (jajca, meso, mleko in mlečni proizvodi, ribe). Sestava 
fekalne mikrobiote pa je odvisna tudi od starosti, spola in telesne mase 
preiskovancev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: fekalna mikrobiota; vegetarianci; omnivori 
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Zunajcelične polimerne snovi (EPS) predstavljajo pomembno komponento 
biofilmov in vplivajo na lastnosti mikrobnih biofilmov. V tem delu smo določili 
kemijsko sestavo izoliranega EPS iz plavajočih biofilmov bakterije Bacillus 
subtilis NCIB 3610, ki je rasla v mediju bogatem s saharozo (SYM) oziroma v 
mediju brez dodane saharoze (MSgg in Czapek). Določili smo deleže 
proteinov, ogljikovih hidratov in nukleinskih kislin, ki so se znatno razlikovali 
tako v plavajočih biofilmih kot tudi v izrabljenih gojiščih. V biofilmu, ki je rastel 
v SYM gojišču je bila dominantna komponenta polisaharid levan, ki je prispeval 
~95% celotne mase EPS. Proteini in nukleinske kisline so v tem gojišču 
predstavljali manjšinski del mase EPS za razliko od gojišč, ki niso vsebovala 
saharoze. Medtem ko so v izrabljenih gojiščih prevladovali polimeri manjših 
molekularnih mas (Mw <200 kD), so bili v biofilmih prisotni večji polimeri (Mw 
>2000 kDa). Biofilmi eps delecijskih mutant so bili signifikantno tanjši od 
biofilmov divjega seva ali tasA mutant, ki so rasli v gojišču bogatem s 
saharozo. Struktura biofilma posameznih mutant je bila deloma kompenzirana 
v gojišču bogatem s saharozo. Po dodatku saharoze je prišlo do povečanja 
debeline biofilmov mutant in njihove povečane stabilnosti na strižno silo. 
Bakterija ni bila sposobna narediti plavajočega biofilma, če sta bila sočasno 
inaktivirana gena eps in tasA. Rezultati so pokazali, da divji sev B. subtilis 
lahko tvori biofilm brez levana, vandar je levan pomembna strukturna 
komponenta biofilmov, ki omogoča izdelavo rezervnega materiala, znatno 
poveča debelino biofilmov in stabilizira njihovo interno strukturo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: levan; biofilmi; Bacillus subtilis 
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Kirurška kastracija pujskov je v prašičereji rutinska praksa (v prvem tednu 
življenja dovoljena brez anestezije in analgezije), ki se izvaja kot preventivni 
ukrep za preprečevanje neprijetnega vonja mesa, ki se z nastopom pubertete 
pojavi pri nekastriranih moških prašičih. Vonj pripisujejo androstenonu in 
skatolu. Prvi je testikularni steroid, drugi je produkt bakterijske razgradnje 
triptofana v črevesju. Androstenon zavira razgradnjo skatola v jetrih, obe 
substanci pa se nalagata v maščobnem tkivu. Imunokastracija (cepljenje proti 
GnRH) uspešno prepreči tvorbo androstenona (zavira razgradnjo skatola v 
jetrih) in s tem tudi nalaganje skatola. Na tvorbo skatola, ki poteka v črevesju, 
pa lahko vplivamo tudi s prehrano. Cilj naše raziskave je bil proučiti, ali 
imunokastracija (spremeni se hormonalni status, poveča se zauživanje krme) 
ter prehrana (dodatek taninov) vplivata na črevesno mikrobioto oziroma 
posledično tvorbo skatola. Za tipizacijo mikrobiote smo uporabili molekularno 
biološko tehniko DGGE. Med imunokastrati in merjasci so se pokazale določene 
razlike v sestavi črevesne mikrobiote, ki pa niso bile izrazite. Multivariatna 
analiza (NM-MDS) je sicer nakazala grupiranje, a z delnim prekrivanjem, kar 
ne dovoli jasnih zaključkov. Prav tako ni bilo razlik v intestinalni koncentraciji 
skatola. Na črevesno mikrobioto, in s tem potencialno na tvorbo skatola, lahko 
vplivamo z dodatki, ki bodisi inhibirajo ali stimulirajo rast določenih mikrobnih 
populacij. Med takšne učinkovine sodijo tudi rastlinski polifenoli (tanini). 
Zanimal nas je vpliv dodatka taninskega ekstrakta kostanjevega lesa na 
produkcijo skatola. Analizirani DGGE profili črevesne mikrobiote merjascev 
krmljenih z ali brez dodanih taninov nakazujejo pomembne razlike, ki jih lahko 
povežemo z ugotovljenimi razlikami v koncentraciji skatola v črevesni vsebini 
(večja pri merjaščkih brez dodatka taninov). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: črevesna mikrobiota; tanin; merjasci/imunokastrati 
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Raziskave po svetu v zadnjih letih dokazujejo, da se s kemijsko, mehansko 
(fizikalno) in biološko predobdelavo substratov in njihovimi kombinacijami 
tvorba metana bistveno poveča. Pri standardnih laboratorijskih pristopih za 
sestavo anaerobnih reaktorjev in določevanje produkcije bioplina se biomasa 
in testirani substrati predhodno obdelajo, s čimer se velikost delcev znatno 
zmanjša, biomaso se lahko tudi razredči ali preseje in se ji doda pufer. S tem 
se spremenijo lastnosti substratov in inokuluma. Zato smo z nadgradnjo 
komercialnega sistema AMPTS II iz 0,5 L velikosti na 5 L velikost razvili in 
validirali napravo za eksperimente, kjer lahko uporabljamo realni inokulum iz 
realne bioplinske naprave in realne substrate v takšni obliki, kot jih dozirajo v 
anaerobne reaktorje na bioplinarnah. Na 5 L modelnem merilu smo ocenili 
biometanski potencial (BMP) 20 substratom, ki so bili v trdni in tekoči obliki ter 
jih primerjali z že obstoječimi objavljenimi podatki. Z dodajanjem različnih 
aditivov v obliki encimov in mikroorganizmov v proces anaerobne presnove 
smo ocenili vpliv na proizvodnjo metana. S kombinacijo različnih substratov, ki 
so jih sestavljali papirniško blato iz Kraft procesa, dehidrirano papirniško blato, 
biološki odpadki in lignocelulozni substrat, smo v šaržnih sistemih optimizirali 
proizvodnjo metana, v semi-kontinuiranih procesih pa smo spremljali 
proizvodnjo metana iz odvečnega dehidriranega blata iz papirniške industrije. 
Na podlagi analize rezultatov smo ugotovili, da na majhnih modelnih merilih 
(0,5 L reaktorji) s predobdelavami inokulumov in substratov precenimo 
biometanske potenciale, s prehodom na 5 L velikost pa to napako izločimo. 
Zaradi uporabe realnih substratov in inokulumov se zmanjša čas priprave na 
račun opustitve razplinjevanja inokuluma, mletja inkuluma in substratov. 
Biometanski potenciali iz naših eksperimentov so bili primerljivi z BMP 
substratov iz literature. V semi-kontinuiranem eksperimentu s papirniškim 
blatom smo uspeli 60 dni nepretrgoma proizvajati biometan. Kljub nihanju 
različnih izmerjenih parametrov tvorba metana za različne šarže ni nihala, 
čeprav je počasi upadala. 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: anaerobna presnova; nadgradnja AMPTS II; biometan  

mailto:sabina.kolbl@gmail.com�


24. – 26. september 2014, Bled 134 

Po-55 
 

UPORABA MICELIJA, POMIJ  
IN OSTANKOV SVEŽE MLETIH KLAVNIČNIH KOSTI  

ZA PRIDOBIVANJE BIOPLINA 
 

Sabina Kolbl1,2, Attila Paloczy1, Blaž Stres3 

 

1Invest storitve d.o.o., Radmožanci 135, Dobrovnik; 
2Sedanji naslov: Inštitut za zdravstveno hidrotehniko,  

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Hajdrihova 28, Ljubljana;  
3Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Groblje 3, Domžale 

 
sabina.kolbl@gmail.com 

 
 
Kot primer potencialne izrabe različnih organskih odpadkov iz kmetijstva in 
industrije za proizvodnjo bioplina v malih kmetijskih bioplinskih napravah smo 
na laboratorijski skali spremljali razgradnjo velikega števila različnih 
substratov. Predstavljamo substrate, ki se med seboj razlikujejo po razmerju 
najpomembnejših organskih snovi (proteini, maščobe, polisaharidi) živalskega, 
rastlinskega in glivnega izvora: micelij gliv (industrija), silirano tritikalo 
(poljedelstvo) in ostanki sveže mletih klavničnih kosti (živinoreja). Kot 
inokulum smo uporabili aktivno biomaso iz fermentorja 1 bioplinske elektrarne 
Vučja vas, za vsak reaktor 3 litre. Z napravo Automatic Methane Potential Test 
System - AMPTS II, ki zajema 15 šaržnih reaktorjev, smo v laboratoriju 
izmerili količino proizvedenega biometana v mezofilnih razmerah pri 
temperaturi 38°C. Organska obremenitev reaktorjev je bila v vseh primerih  
10 g OS/l, micelija smo uporabili 200 ml. Spremljali smo različne parametre: 
pH, SS, OS, HMK/SAO, temperaturo, celotni dušik in amonijski dušik. Ostanki 
sveže mletih klavničnih kosti, micelij in pomije so imeli dvakrat večji, enak in 
35% manjši biometanski potencial od standardne mešanice substrata v 
mešalni jami. Glede na variabilnost sestave odpadne hrane lahko pričakujemo 
velika nihanja v biometanskem potencialu. Zaključimo lahko, da so vsi trije tipi 
substratov primerni za uporabo na BPE z ustreznimi okoljskimi dovoljenji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: bioplinski potencial; micelij / pomije / mlete kosti; AMPTS II  
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Glive so ena izmed najstarejših bitij na svetu z več kot miljardo let dolgo 
evolucijo, s približno 1,5 miljona vrstami. Kraljestvo gliv je znano po njihovi 
ekstremeni filogenetski in funkcionalni diverziteti. Glive imajo velik pomen v 
življenju človeka predvsem zaradi sobivanja v človeških domovih, kjer jih 
lahko najdemo tako v ekstremnih kot v normalnih življenjskih pogojih. Eden 
izmed ekstremnih življenskih prostorov, kjer je značilno nihanje temperature 
in vsebnosti detergenta, je tudi stroj za pomivanje posode. V naši študiji smo 
se pod vplivom objave Zalar in sod. (2011) odločili za metagenomsko analizo 
združbe gliv v štirih naključno izbranih gospodinjskih pomivalnih strojih in 
sicer s pomočjo novejše tehnologije naslednje generacije sekveniranja PGM, 
Ion Torrent. 
Na tesnilih pomivalnih strojev smo z vatiranimi palčkami pobrali vzorce in 
izolirali DNA. S pomočjo kompleta reagentov MicroSeq D2 LSU rDNA Fungal 
Identification Kit smo pomnožili del velike podenote D2 LSU za glivo 
specifičnega gena 28S rDNA. Približno 350 baznih parov dolg produkt PCR je 
predstavljal osnovni vzorec za pripravo knjižnice za sekeveniranje na 
sekvenatorju PGM.  
Za sekveniranje smo uporabili najmanjši čip 314 v2 in pridobili skupno 54,73M 
baznih parov s kvaliteto Q20. Za bioinformatično analizo smo uporabili naivni 
Bayesov klasifikator, ki je dostopen v okviru projekta »Ribosomal Database 
Project«. V vzorcih s tesnil pomivalnih strojev smo našli pripadnike le dveh 
debel in sicer dominantno deblo zaprtotrosnic Ascomycota in prostotrosnic 
Basidomycota. V vseh vzorcih so bili prosotni trije razredi zaprtotrosnic in sicer 
Saccharomycetes, Eurotiomycetes in Dothideomycetes; in le v določenih 
primerih Sordariomycetes, Leotiomycetes in Ascomycota incertae sedis. Samo 
v enem vzorcu je bila prisotnost pripadnikov debla Basidiomycota izrazita, 
medtem ko se pri ostalih vzorcih le-ta pojavlja le v sledovih. Med najbolj 
zastopanimi so bili razredi Exobasidiomycetes, Tremellomycetes, 
Microbotryomycetes in Agaricomycetes. Skupno smo identificirali 46 različnih 
rodov. 
Namen preliminarne metagenomske študije je bila uporaba novejše 
tehnologije Ion Torrent pri analizi glivnih združb, ki se nahajajo v življenjskem 
okolju ljudi in lahko v določenem primeru predstavljajo nevarnost okužbe pri 
občutljivih predstavnikih populacije. Ugotovili smo, da so v pomivalnih strojih 
prisotne kompleksne in raznolike združbe gliv, na njihovo sestavo pa verjetno 
vpliva predvsem način uporabe, nege stroja, verjetno pa tudi prehranjevalne 
navade. 
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Idrijski rudnik živega srebra (Hg) je v vsej svoji zgodovini obratovanja tako v 
okolju kot v raziskovalni sferi pustil pomemben pečat. Prevladujoča oblika Hg 
v tem okolju je cinabarit (HgS) v mineralni obliki, za katerega se je še do 
nedavnega predvidevalo, da gre za organizmom slabo dostopno obliko Hg. Ker 
smo v preteklih analizah na mestih, kjer je tudi več Hg, opazili povečano 
število bakterij, odpornih proti Hg, smo predvidevali, da se na teh mestih 
dogaja pospešena mobilizacija. Ob predhodnem pregledu možnih substanc, ki 
bi omogočale mobilizacijo te oblike Hg, smo ugotovili, da to lahko omogoča, 
poleg sinteze organskih kislin in tvorbe sideroforov, tudi mikrobna produkcija 
cianida (HCN). Glede na to, da HCN s pomočjo kompleksacije močno poveča 
topnost zelo slabo topnih soli prehodnih elementov, smo se osredotočili na 
vpliv biogene sinteze HCN na topnost HgS. 
S pomočjo gojitvenih tehnik smo pri različnih bakterijskih sevih, izoliranih iz 
naravnih vzorcev, nabranih na obrežju reke Idrijce, določili prisotnost tvorbe 
HCN. Nato smo preverili vpliv sinteze HCN na raztapljanje HgS. Raztapljanje 
HgS oz. tvorbo Hg(II) smo merili z uporabo biosenzorjev, temelječih na 
bioluminiscenčnem sistemu mer-lux (E. coli MC1061 z vstavljenim plazmidom 
pmerR lux), v katerem je promotor občutljiv na koncentracije Hg(II). 
Ugotovili smo, da so na onesnaženih mestih prisotni različni tipi cianogenih 
bakterij, ki so imeli merA gen, so bili sposobni cianogeneze ali pa so imeli obe 
lastnosti. Pri tem smo ugotovili, da imajo cianogeni mikroorganizmi 
pomembno vlogo pri pretvorbi HgS, saj je bil obseg nastanka biološko 
dostopne oblike Hg pri cianogenem sevu dvakrat do štirikrat večji kot pri sevu, 
ki HCN ne sintetizira. Pokazali smo še, da je za povečano tvorbo cianida 
potreben neposreden stik med bakterijo in substratom, v našem primeru HgS, 
kar nakazuje na veliko vlogo produkcije HCN pri bakterijah, ki tvorijo biofilme 
na ostankih rude. 
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Razvoj tehnologij naslednje generacije sekveniranja (NGS) se nadaljuje z 
velikimi koraki v smeri cenovno ugodnih tehnologij, ki bi bile dostopne 
vsakemu laboratoriju in čimveč različnim aplikacijam. Tako postaja NGS 
nepogrešljivo orodje pri de novo sekveniranju, tarčnem sekveniranju in 
sekveniranju celotnih genomov. V naši študiji smo uporabili Ion Torrent 
tehnologijo in instrument Ion Torrent Personal Genome Machine (PGM™). 
Sistem deluje tako, da aparat PGM pri vsakem vgrajenem nukleotidu 
(G, C, T, A) detektira med reakcijo sproščeni ion H+ v obliki spremembe 
napetostnega signala. Reakcija sekveniranja poteka izredno hitro na silicijevi 
polprevodniški rezini, čipu. Omogoča nam določitev več miljonov nukleotidnih 
zaporedij istočasno v zelo kratkem času. Ena izmed zanimivih uporab 
naslednje generacije sekveniranja je uporaba tehnologije Ion Torrent na 
področju metagenomike. Metagenomika omogoča analizo mikrobnih genomov 
ali posameznih delov genomov mikrooragnizmov brez predhodnega 
kultiviranja in na ta način omogoča raziskovanje tudi neznanih 
mikroorganizmov, ki jih še ne znamo gojiti na klasičen način. Ion Torrent 
tehnologija se je izkazala kot idealna tehnologija na področju metagenomike  
Po proučitvi strokovne objave slovenskih raziskovalcev (Zalar in sod. 2011, 
Fungal Biology 115: 997-1007) smo se lotili projekta določevanja tako glivnih 
kot bakterijskih združb v pomivalnih strojih iz štirih izbranih gospodinjstev. V 
laboratoriju smo testirali specifičen laboratorijski postopek, kjer smo s 
pomočjo nuklotidnih zaporedij pridobljenih iz dela gena 16S rRNA 
bakterijskega genoma in D2 LSU 28S rRNA glivnega genoma določili 
posamezne pripadnike obeh kraljestev. 
Namen preliminarne študije je bil preizkusiti Ion Torrent tehnologijo v našem 
laboratoriju s ciljem določitve mikrobnih združb, ki so v neprestanem stiku s 
človekom in lahko predstavljajo vir infekcij pri občutljivih predstavnikih 
populacije. Uporabljena tehnologija se je izkazala za hitro, cenovno ugodno in 
enostavno za uporabo. 
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Prepoznavanje lastnih in tujih celic ima ključno vlogo pri dobro poznanih 
imunskih odzivih na vdor tujkov pri človeku. Pri bakterijah so podoben 
fenomen opazili pri klinično pomembni bakteriji Proteus mirabilis, ki je 
sposobna posebnega tipa premikanja po trdnih ali poltrdnih površinah 
(rojenje), kar ji omogoči kolonizacijo urinarnega trakta. Roji različnih sevov 
P. mirabilis se med seboj ne prepoznavajo in ob stiku tvorijo mejne linije. 
Zanimalo nas je, ali prihaja do nastanka podobnih linij tudi med roji ozko 
sorodnih sevov bakterije Bacillus subtilis, izoliranih iz dveh talnih 
mikroagregatov. Ugotovili smo, da med temi sevi večinoma ne pride do 
prepoznavanja (zlitja rojev), ampak nastane mejna linija z manjšo gostoto 
celic. Ob stiku dveh ekološko različnih sevov nikoli ni prišlo do zlitja, kar kaže 
na vlogo medceličnega prepoznavanja pri teritorialnem obnašanju bakterij. 
Preverjali smo tudi vpliv inaktivacije nekaterih genov na prepoznavanje 
starševskega seva. Mutanta v sistemu za zaznavanje gostote je izgubila 
sposobnost prepoznavanja, podoben vpliv smo opazili tudi pri mutanti z 
okvarjenim genom, ki sodeluje pri sintezi zunajceličnih polisaharidov, kar 
kaže, da pri prepoznavanju sodelujejo zunajcelične komponente matriksa. 
Zaključimo lahko, da zelo ozka filogenetska sorodnost znotraj ekotipa še ne 
omogoča prepoznavanja med roji in da je za medcelično prepoznavanje 
bakterij najverjetneje potrebnih več genetskih determinant. 
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Vrstna sestava mikrobnih združb v rekah je pogosto zelo dober pokazatelj 
onesnaženosti okolja s kovinami. Vendar pa mikroorganizmi razvijejo tudi 
številne mehanizme, ki jim omogočajo preživetje v onesnaženem okolju, ki pa 
hkrati lahko kompenzirajo spremembe v sestavi združbe in pripomorejo k 
funkcionalni redundanci in v dolgotrajno onesnaženem okolju tudi v 
redundanci sestave združbe. Glede na to, da smo v več kot 10-letnih 
raziskavah opazili povečano količino genov merA na celotnem področju Idrije 
med bakterijami, smo predvidevali, da lahko ta pojav rezultira v zabrisanem 
vplivu Hg na mikroorganizme na nivoju sestave združbe. Zelo dober sistem za 
opazovanje dinamike pojavljanja genov merA, količine Hg in sestave združbe 
je rečni ekosistem, ki omogoča opazovanje v koncentracijskem gradientu 
onesnaženja. V raziskavi smo opazovali prisotnost in količno genov merA, 
količino bakterij odpornih proti Hg, sestavo združbe v različnih letnih časih in 
sicer v gradientu onesnaženja s Hg. Analizirali smo tako pritrjeno kot 
planktonsko frakcijo.  
Ugotovili smo, da mikrobna združba kompenzira onesnaženje na nivoju 
sestave združbe in zato ni mogoče razlikovati bakterijskih združb v 
onesnaženih od neonesnaženih predelov. Pri tem pa število genov merA v 
združbi zelo dobro korelira s količino celokupne frakcije Hg (THg). Opazili smo 
dve diskrepanci v tej korelaciji, ki pa jima pripisujemo različna vzroka. Tako 
smo opazili pojav manjše količine genov merA kot je pričakovati glede na 
količino THg na samem onesnaženju, kar smo razložili s pomočjo nevtralne 
hipoteze. Poleg tega pa smo zaznali večje število genov merA ob iztoku vode 
iz čistilne naprave, kjer pa je bila količina THg bistveno manjša kot bi 
pričakovali iz korelacijske krivulje. To je pričakovati zaradi vezane odpornosti 
proti Hg in antibiotikom, ki je pogost pojav opažen v čistilnih napravah. Iz 
tega sledi, da zaradi pojava redundance in posledic nevtralne hipoteze ni moč 
enostavno in enoznačno določiti vplive Hg na mikroorganizme v vodnem 
okolju. 
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Kronična vnetna črevesna bolezen (KVČB) predstavlja skupino kroničnih 
bolezni, za katere je značilno vnetje gastrointestinalnega trakta. Pomembno 
vlogo pri KVČB igrajo kemokini, kemotaktični citokini, ki vzbujajo in privlačijo 
določene vrste levkocitov in so ključne signalne molekule v črevesnem 
imunskem sistemu. Vezava in inaktivacija kemokinov bi lahko zmanjšala 
njihov proinflamatorni učinek in prispevala k izboljšanju simptomov KVČB. Za 
dostavo kemokin-vezavnih proteinov v gastrointestinalni trakt bi lahko 
uporabili mlečnokislinske bakterije. Te so že stoletja sestavni del človeške 
prehrane, zato je njihova varnost splošno priznana. Lactococcus lactis je 
modelna mlečnokislinska bakterija, za katero obstajajo dobro razvita orodja za 
gensko manipulacijo, vključno s tehnikami površinske predstavitve proteinov. 
Naš cilj je bil na površini mlečnokislinskih bakterij predstaviti kemokin-
vezavne proteine, ki jih v žlezah slinavkah proizvaja rjavi klop Rhipicephalus 
sanguineus in se imenujejo evasini. Evasini so majhni proteini s sposobnostjo 
vezave in nevtralizacije kemokinov različnih družin (CC in CXC), ki inhibirajo 
migracijo ter aktivacijo levkocitov. V okviru raziskave smo pripravili sintezne 
gene za evasin-1, evasin-3 in evasin-4. Z metodami kloniranja smo gene 
vstavili v laktokokni površinsko-predstavitveni vektor pSDLBA3b, v fuziji s 
signalnim peptidom za izločanje v gojišče, B domeno in peptidoglikan-vezavno 
domeno, ter jih izrazili v L. lactis NZ9000. Izražanje genov smo potrdili s 
pomočjo NaDS PAGE in prenosom po Westernu. Površinsko lokalizacijo 
evasinov smo posredno potrdili s pretočnim citometrom in konfokalnim 
mikroskopom z uporabo fluorescentno označenih protiteles, ki prepoznajo B 
domeno, ki je del fuzijskega proteina. Z metodo ELISA smo dokazali 
funkcionalnost evasina-3, predstavljenega na površini L. lactis. Za razliko od 
kontrolnih bakterij so bakterije z evasinom-3 vezale svojo tarčo interlevkin-8 
in zmanjšale njegovo koncentracijo v raztopini.  
Naše delo bo v prihodnje usmerjeno k izboljšanju izražanja evasinov in 
testiranju funkcionalnosti vezave kemokinov z mlečnokislinskimi bakterijami s 
površinsko predstavljenimi evasini.  
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Vsak človek je upravičen do čiste pitne vode, nujno potrebne za preživetje ter 
vsakodnevna opravila. Evropska in slovenska direktiva o pitnih vodah 
predpisujeta mikrobiološke analize za detekcijo celokupnega števila aerobnih 
mikroorganizmov, koliformnih bakterij, bakterij Escherichia coli, Clostridium 
sp., za ustekleničene vode pa tudi Pseudomonas sp. Direktive o pitnih vodah 
ne zahtevajo spremljanje prisotnosti gliv. Za zadostitev predpisanim pogojem 
vode iz okolja filtrirajo, obdelajo z dezinfekcijskimi sredstvi ter UV svetlobo ali 
ozonom. Nekateri mikroorganizmi, zlasti tisti, ki v vodnem distribucijskem 
sistemu tvorijo biofilme, te postopke preživijo in dosežejo uporabnika preko 
pitne vode. V naši raziskavi smo se osredotočili na prisotnost za človeka 
oportuno patogenih gliv v vodovodni vodi in v vodi vodnjakov na območju 
Ljubljane. Zbrali smo 47 vzorcev vodovodne vode in 14 vzorcev vode iz 
vodnjakov. Vodo smo filtrirali z uporabo membranskih filtrov (Millipore) ter 
tako obdelane vzorce gojili na DRBC gojišču z dodanim kloramfenikolom. 
Zrasle glive smo precepili na gojišče s sladnim ekstraktom do čistih kultur. Po 
ekstrakciji DNA smo filamentozne glive identificirali na podlagi zaporedja ITS 
rDNA, kvasovke pa na podlagi zaporedja D1/D2 domene v veliki podenoti 
ribosoma (LSU). Na izbranem vzorcu vodovodne vode smo izvedli tudi 
metagenomsko analizo glivne združbe, ki je temeljila na zaporedju regije 
ITS2. Pridobili smo 115 sevov gliv. Rezultati so pokazali, da je 70% osamljenih 
sevov pripadalo oportuno patogenim glivam, znanim povzročiteljicam kožnih in 
podkožnih infekcij, infekcij preko katetrov ter infekcij urinarnega in 
respiratornega trakta. Najpomembnejše med njimi, osamljene iz vodovodne 
vode, so bile črne kvasovke Aureobasidium pullulans var. melanogenum (36% 
vzorcev vode), Exophiala dermatitidis (10%), Rhinocladiella similis (9%), bela 
kvasovka Candida parapsilosis (13%) in rdeča kvasovka Rhodotorula 
mucilaginosa (21%). Čeprav so glive spregledane v direktivah za pitne vode, 
bi jim morali zaradi vpliva na zdravje imunsko oslabljenih ljudi v prihodnosti 
posvetiti več pozornosti in v direktive vključiti ustrezna dopolnila.  
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Bakterije komunicirajo z majhnimi signalnimi molekulami. Modelni sistem za 
signaliziranje ComQXPA pri bakteriji Bacillus subtilis vključuje encim ComQ, ki 
procesira peptidni signal ComX, receptor ComP in transktripcijski aktivator 
ComA. Ob kritični koncentraciji se ComX veže na receptor in inducira sintezo 
lipopetidnega antibiotika surfaktina in kompetenco za genetsko transformacijo 
z zunajcelično DNK. Ker je ComX ključen za razvoj kompetence in sprejem 
DNK, ima mutant, ki ne producira ComX (∆comQ), nižjo sposobnost sprejema 
tuje DNK. Ob selekcijskih pogojih, ki zahtevajo sposobnost izmenjave DNK (na 
primer sprejem genov za antibiotično rezistenco), ima tak mutant bistveno 
nižji fitnes v primerjavi z divjim tipom. Zanimivo pa je, da je mutant ∆comQ 
prekomerno občutljiv na signal ComX (Oslizlo in sod. 2014) in v prisotnosti 
ComX tudi prekomerno kompetenten za transformacijo. Torej so signalni 
mutanti v prisotnosti divjega tipa, ki producira signal, supergoljufi. Namreč, v 
kokulturi z divjim tipom mutant sprejme selekcijski marker v večjem deležu 
kot divji tip. Prednost mutanta pa ni dolgega veka, saj povečana občutlijvost 
na ComX pomeni tudi supersodelovanje v obliki povečane produkcije 
surfaktina in povečane občutlivosti na ta lipopetid (Oslizlo in sod. 2014, PNAS 
4: 1586-1591). Ugotovili smo tudi, da surfaktin vzpodbudi izločanje DNK v 
zunajcelični prostor, kar dodatno prispeva k skupnem dobrinam. Raziskava 
torej pokaže, da je goljufanje na nivoju ComX komunikacije le kratkoročno 
koristno in da je kooperativna izmenjava DNK med partnerji lahko stabilna 
evolucijska strategija. 
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Enterični virusi so eni izmed glavnih povzročiteljev bolezni pri ljudeh, ki se 
prenašajo s kontaminiranimi vodnimi viri. Zaradi svoje zgradbe so zelo odporni 
na razkroj v okolju. Tradicionalen pristop obdelave in čiščenja odpadne vode v 
čistilnih napravah ni učinkovit pri njihovem odstranjevanju, zato se večje 
količine infektivnih virusnih delcev preko čiščene odpadne vode izpuščajo v 
okolje ter lahko prehajajo tudi v podtalnico in pitno vodo. Poznamo kar nekaj 
pristopov, namenjenih dodatnemu odstranjevanju virusov iz kontaminiranih 
vod. Temeljijo na uporabi kemikalij, UV svetlobe, segrevanja ali filtracije. V 
naši raziskavi smo preiskovali potencial monolitne kromatografije za 
odstranjevanje virusov iz kontaminiranih vod. Uporaba monolitov za 
kromatografijo predstavlja novost na področju čiščenja in koncentriranja 
bioloških makromolekul ali manjših bioloških delcev, kakršni so virusi. Posebna 
porozna struktura monolitnih kromatografskih nosilcev omogoča konvektivni 
(od difuzije neodvisni) masni prenos in s tem od pretoka neodvisno in hitro 
kromatografsko ločbo med molekulami ali delci. Monolitno kromatografijo so 
že večkrat uspešno uporabili za koncentriranje različnih virusov, ki jih najdemo 
v vodah (Kramberger in sod. 2004, Journal of Virological Methods 120: 51-57; 
Gutierrez-Aguirre in sod. 2011, Journal of Chromatography A 1218: 2368-
2373). Rezultati, ki jih predstavljamo v raziskavi pa potrjujejo, da ima 
monolitna kromatografija velik potencial tudi pri odstranjevanju virusov iz vod. 
Učinkovitost odstranjevanja virusov iz vod s pomočjo monolitne 
kromatografije smo preverili v iztoku čiščene odpadne vode iz biološke čistilne 
naprave. V iztoku se je naravno pojavljalo pet vrst enteričnih virusov 
(rotavirus, norovirus genske skupine I in II, astrovirus, sapovirus). Iztok 
čistilne naprave je bil izbran kot posebej zahteven vzorec zaradi svoje pestre 
biološke in kemijske sestave, saj poleg virusov vsebuje tudi številne snovi, ki z 
virusi tekmujejo za vezavna mesta na kromatografskem nosilcu. Skozi 
raziskavo smo protokol odstranjevanja virusov iz vod optimizirali v smeri 
povečane kapacitete vezave virusov, daljše življenjske dobe monolitnega 
nosilca in manjše tlačne obremenitve sistema med čiščenjem vode. 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: virusi; vode; čiščenje / monolitna kromatografija 
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Bakterije v okolju najpogosteje živijo pritrjene na površine, kjer tvorijo 
preproste ali pa kompleksno izoblikovane strukture biofilmov. Nastajanje 
biofilmov je odvisno od številnih faktorjev, tako od samih organizmov kot od 
površine na katero se pritrjajo. Pri tem se biofilmi razvijejo na površinah 
najrazličnejših materialov, s katerimi vzpostavijo značilne interakcije. V 
primeru kovin se po prvi stopnji kemijsko posredovane korozije nadaljuje 
biološko posredovana in vodi v postopen razpad materiala. Glede na 
predvidevanje, da se vzpostavitev biofilmov začne s stohastičnimi procesi 
naključnega pritrjanja organizmov, lahko predvidevamo, da obstaja neka 
funkcionalna redundanca in s tem determinističnost posamezne stopnje 
obraščanja kovine, kar smo z raziskavo želeli preveriti. 
Identifikacija posameznih bakterij s klasičnimi tehnikami gojenja, kloniranjem 
gena za 16S rRNA in karakterizacijo izolatov je v preteklosti zadostovala zgolj 
za opis bakterijskih skupin, ki lahko poseljujejo korodirano površino in so 
potencialno lahko udeležene v procesu korozije. To pa vsekakor ne zadostuje 
za ugotavljanje stopenj sukcesije bakterijskih združb. Zaradi tega nudijo 
moderne molekularno-biološke metagenomske tehnike možnost natančnega 
spremljanja biološke sukcesije bakterijskih združb na površini jekla. V 
simuliranih mikrokosm eksperimentih z inokulumi mikroorganizmov iz različnih 
okolij smo določili determinističnost tega procesa s pomočjo analize združbe v 
posamezni fazi korozije ter določitve sestave klimaksne združbe. Pri tem smo 
ugotovili, da je rjaveča površina kovine, kjer poteka primarno kemijsko 
raztapljanja železa, za bakterije izredno neugodno okolje in da se rast bakterij 
na površini vzpostavi šele, ko se kemijsko rjavenje stabilizira. Identificirali smo 
tudi posamezne bakterijske vrste, ki takšno združbo sestavljajo in ocenili 
njihove lastnosti. 
Razumevanje razvoja združb na površinah kovin in ostalih materialov je 
izrednega pomena za aplikacije v medicini, prehrambeni industriji, 
gradbeništvu in drugih industrijskih panogah in nam omogoča iskanje rešitev 
za preprečevanje razpadanja materialov in povečevanje kvalitete izdelkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: MIC (microbially-induced corrosion); korozija; bakterije na površini  
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Na zbirnem jezeru odpadnih industrijskih vod, ki se nahaja v urbanem okolju, 
se v zimskih in pomladanskih mesecih opaža motnost vode. V prelivnih vodah 
iz jezera se pojavijo občasno povišane koncentracije železa. Zaradi pojava 
motnosti in občasnega penjenja površine jezera smo želeli ugotoviti vzroke za 
nastale pojave. V ta namen smo leta 2013, v zimskem času, odvzeli vzorce na 
petih vzorčnih mestih. Vzorcem smo ob odvzemu izmerili temperaturo, pH, 
električno prevodnost, usedljive snovi, suspendirane snovi, KPK5, BKP5, železo 
in še nekatere elemente, ki so značilni za sestavo industrijskih vod. V vsakem 
izmed 5-ih vzorcev vode, vzetih iz različnih mest jezera, smo z gojitveno 
tehniko na kompleksnem gojišču določili 2,8×102 do 5,9×102 CFU/ml. Iz 
vsakega vzorca smo izbrali fenotipsko različne kolonije in iz njih izolirali seve 
(skupaj 36), katere smo nadalje identificirali na osnovi nukleotidnih zaporedij 
genov za 16S rRNA. Dvajset izolatov smo identificirali kot predstavnike 
razreda γ-Proteobacteria, s prevladujočim rodom Aeromonas, 3 kot 
predstavnike razreda β-Proteobacteria z enim samom rodom Janthino-
bacterium, 2 kot predstavnika razreda α-Proteobacteria (Sfingomonas sp. in 
Rhodobacter sp.), 2 iz rodu Flavobacterium in 7 iz debla po Gramu pozitivnih 
bakterij s prevladujočim rodom Bacillus. En sev je v laboratorijskih pogojih 
izgubil sposobnost namnoževanja, enega pa smo identificirali kot plesen 
Fusarium sp.. Da bi dobili popolnejšo sliko o bioloških procesih, ki se dogajajo 
v in na jezeru, smo ponovili vzorčenje. Konec poletja 2013 smo odvzeli 5 
vzorcev na istih vzorčnih mestih kot pozimi. Tokrat je bilo skupno število 
bakterij v posameznem vzorcu nižje kot pozimi. Uspešno smo izolirali 72 
sevov, ki so še v postopku identifikacije. Vzporedno štetje bakterij s pretočno 
citometrijo je pokazalo, da v laboratorijskih pogojih uspemo izolirati manjši 
delež bakterij, ki se nahajajo v jezeru (<1%). V nadaljevanju želimo z 
metagenomsko analizo preiskati mikrobioto tega jezera in tako pridobiti 
natančnejši vpogled v biološke procese, ki se odvijajo v preiskovanem jezeru 
odpadnih industrijskih vod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: mikrobiota; odpadna industrijska voda; motnost jezera / penjenje jezera 
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Himalaja z višino in geografsko lego predstavlja oviro za atmosferski transport, ki 
proizvaja večino monsunskih padavin (voda-delci-soli) in zaradi česar predstavlja 
največje neprekinjeno z ledom pokrito območje izven polarnih področij. Zaradi 
odmaknjenosti ni podatkov o mikrobnih združbah na teh višinah, njihovih avtohtonih 
okoljih in odzivih na okoljske, prostorske spremenljivke glede na sezonske in 
razledenitvene dogodke. Tla smo vzorčili vzdolž višinskih transektov od 5000 m do 6000 
m in jih uporabili za določitev okoljskih, prostorskih in sezonskih dejavnikov, ki 
strukturirajo bakterijske mikrobne združbe. Te smo analizirali z globokim sekvenciranjem 
genov za 16S rRNA. Prah iz pasti in sveži snežni vzorci so bili uporabljeni za oceno 
velikosti in števila delcev prahu ter število, vitalnost in strukturo s prahom povezanih 
mikrobnih združb. Testirali smo tudi hipotezo, da reproducirani himalajski cikli 
odtaljevanja-zmrzovanja vršijo selekcijo fiziološko podobnih združb. Signifikantno različni 
habitati so sovpadali tako s filogenetsko oddaljenimi kot filogenetsko sorodnimi 
združbami na razdaljah krajših od 50 m, kar kaže na visoko prostorsko razhajanje. 
Visoka variabilnost znotraj skupin, ki se je nanašala na za velikostni red višji obseg 
depozitov prahu, je zakrila sezonske in časovne preureditve v mikrobioloških združbah. 
Čeprav je bilo število prašnih delcev in z njimi povezanih celic v visoki korelaciji, so bile 
sezonske mikrobne združbe na prahu signifikantno različne od mikrobnih združb v tleh 
na mestu pristanka. Analiza najbližjih sorodnikov OTU prahu, HYSPLIT izračuni trajektorij 
zračnih mas in velikosti delcev prahu kažejo, da deponirani prah in mikrobi prihajajo ob 
različnih letnih časih iz različnih in oddaljenih lokacij celinskih, jezerskih in morskih virov 
(Sahara, Indija, Kaspijsko morja inTibetanska planota). Cianobakterije so predstavljale 
manj kot 0,5% mikrobnih združb, kar kaže, da mikrobne združbe izkoriščajo 
(ko)deponirani ogljik, kar se je odrazilo v psihrotolerantni naravi mikrobnih združb 
povezanih s prahom. Prvih 40 ciklov Himalajskega odtaljevanja-zmrzovanja je povzročilo 
znatno zmanjšanje številčnosti, 4°C bazalne respiracije ter drastične prerazporeditve v 
fizioloških profilih izrabe substratov na ravni skupnosti v kontrolnih zmernih tleh, dočim 
je v Himalajskih vzorcih prišlo le do komaj zaznavnih sprememb. To potrjuje, da 
mikrobne populacije s fiziološkimi lastnostmi, ki so skladne z naravo nekontinuiranega 
permafrosta, aktivno delujejo v Himalajski tleh, ter da so preživeli mikroorganizmi iz 
zmernih tal bili sposobni aktivnega prilagajanja na nove (Himalajske) okoljske razmere. 
Prostorska, okoljska in časovna kompleksnost visokogorskih tal v višini 5000-6000 m v 
Himalaji ustvarja neprestane motnje in kolonizacijske dogodke, ki podvržejo heterogene 
mikroniše stohastičnim kolonizacijskim dogodkom s strani mikrobnih združb povezanih s 
prahom iz oddaljenih področij, in ki rezultirajo v opaženih prostorsko-različnih strukturah 
bakterijskih mikrobnih združb, a podobnih fizioloških metabolnih lastnostih. 
 

Ključne besede: Himalaja; mikrobne združbe; struktura-funkcija/fiziologija 

mailto:blaz.stres@bf.uni-lj.si�


Kongres SMD 2014 │ 6. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva 147 

Po-68 
 

MIKROBNA EKOLOGIJA JAMSKIH SEDIMENTOV 
 

Blaž Stres1, Nadja Robič1, Tina Zakotnik1, Valentina Turk2, Janez Mulec3 
 

1Katedra za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo,  
Oddelek za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Groblje 3, Domžale; 

2Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran, Fornače 41, Piran; 
3Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje Krasa, Titov trg 2, Postojna 

 
blaz.stres@bf.uni-lj.si 

 
 
Namen te študije je bil (i) oceniti razlike v mikrobioloških in okoljskih 
lastnostih klastičnih sedimentov med vzorci odvzetimi na več lokacijah znotraj 
štirih slovenskih kraških jam in jih primerjati s tlemi nekraškega površja; (ii) z 
inkubacijskimi eksperimenti modelirati pomladno-jesenski dotok hranilnih 
snovi in organizmov v jamski sistem; (iii) analizirati sediment iz Postojnske 
jame v preseku, ki zajema ključne sedimentacijske razlike v jami (starost 
usedlin odsrednjega kvartarja (<0,78 Ma) do danes); (iv) umestiti bakterijske 
mikrobne združbe jamskih sistemov v širšo sliko podatkov o mikrobnih 
združbah površinskih tal. Variabilnost fizikalno-kemijskih lastnosti jamskih 
sedimentov znotraj posameznih jam je bila večja od variabilnosti med 
posameznimi jamami, kar kaže na današnjo visoko prostorsko heterogenost 
okoljskih razmer v vsaki posamezni jami in verjetno tudi v času sedimentacije. 
Variabilnost v strukturi bakterijskih mikrobnih združb je sledila razlikam v 
sedimentih, vendar so se jamske združbe razlikovale od združb površinskih 
tal. Inkubacijski poskusi so pokazali, da kljub vnosu celic in hranil v/preko 
obstoječih jamskih sedimentov, struktura mikrobnih združb ostaja značilna za 
jamsko okolje. Rezultati analiz strukture mikrobnih združb, ki so se razvile 
tekom inkubacije pod enakimi pogoji na površini sterilnih steklenih kroglic ter 
rezultati analiz jamskega sedimenta, ki je vključeval vzorce starosti od 
srednjega kvartarja do recentnih naplavin kažejo, da po vnosu 
mikroorganizmov v jamsko okolje pride do selekcije vstopajočih združb. Za 
oceno robustnosti teh ugotovitev je bila opravljena globalna primerjava 16S 
rRNA sekvenc mikrobnih združb iz globokega podpovršja, rudnikov, jamskih 
sedimentov, onesnaženih tal, hladnih tal, polarnih, alpskih in ekstremno 
hladnih tal, endolitskih kamnin ter zmernih tal. Z naraščajočo raznolikostjo 
obravnavanih okoljih od izredno oligo- ter skoraj evtrofne narave z izdatno 
primarno produkcijo smo ugotovili, da so bakterijske združbe v aluvialnih 
jamskih sedimentih v veliki meri podobne drugim mikrobnim združbam v 
površinskih tleh, ki so podvržene omejeni dostopnosti substratov in nizkim 
temperaturam ter tako ne  predstavljajo posebne skupine »podzemeljskih« 
mikrobnih združb. 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: jamska mikrobiologija; mikrobne združbe; struktura / evolucija 
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Zaradi globalnega segrevanja se tako polarni kot visokogorski ledeniki že več 
let/desetletij pospešeno talijo. S tem izginja okolje v katerem živijo mikrobne 
združbe, ki so se tisočletja razvijale v relativno stabilnih razmerah (visok 
hidrostatski in ozmotski tlak, malo hranil, nizke temperature…). Čeprav 
trenutno potekajo številne raziskave ledeniških mikroorganizmov s poudarkom 
na njihovem psihrofilnem stilu življenja, uporabnosti v biotehnologiji, vlogi v 
biogeokemičnih ciklih in astrobiologiji, je le malo znanega o tveganjih, ki jih 
prinaša sproščanje ledeniških mikroorganizmov v okolje. Skoraj nič ne vemo o 
nevarnostih, ki jih predstavljajo za rastline, živali ter tudi ljudi, na račun 
razširjanja morebitnih patogenov ali genov za odpornost proti antibiotikom. 
Iz vzorcev ledu in vode ledenikov Rhone (Švica) in Grinell (Montana, ZDA) 
smo osamili prek 300 izolatov bakterij. Pri izolaciji smo uporabili različna 
gojišča in temperature inkubacije (4°C, 15°C in 30°C). Identifikacija bakterij 
je potekala na osnovi nukleotidnega zaporedja gena za 16S rRNA, izolate smo 
tudi fiziološko okarakterizirali. Določili smo odpornost izbranih sevov proti 
različnim skupinam antibiotikov in primerjali profile odpornosti med 
ledeniškimi psihrofilnimi in mezofilnimi bakterijami.  
Ugotovili smo, da se odpornosti proti različnim antibiotikom pojavljajo tudi pri 
ledeniških bakterijah, četudi živijo v relativno stabilnem in izoliranem okolju, z 
minimalnim selekcijskim pritiskom prisotnosti antibiotikov zaradi človekovega 
delovanja. Rezultati kažejo, da za oceno tveganja, ki jo sproščeni ledeniški 
mikroorganizmi predstavljajo za ljudi, ni dovolj zanašanje na intuitivno stališče 
o njihovi neškodljivosti, temveč je potrebna podrobna analiza njihovih 
dejavnikov virulence.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: bakterije gorskih ledenikov; psihrofili; odpornost proti antibiotikom 
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Tetrahymena thermophila je migetalkar, ki se pogosto uporablja kot modelni 
evkariontski organizem v različnih raziskavah na področju molekularne in 
celične biologije. Na celični ravni je strukturno in funkcijsko primerljiv celicam 
višjih metazojev in zato zmanjšuje potrebo po uporabi višjih organizmov tudi 
na področju toksikologije. Sorodniki T. thermophila se pojavljajo v procesu 
aerobnega čiščenja odpadnih vod in prihajajo v stik tudi s številnimi 
potencialnimi genotoksikanti. S kometnim testom smo ugotavljali, ali se 
genotoksičnost raztopine bisfenola A (BPA) po odstranjevanju z ozonacijo 
zmanjša. BPA je industrijska kemikalija, ki se uporablja v proizvodnji 
polikarbonatnih plastik in epoksidnih smol. Kometni test smo izvedli v in vivo 
(izpostavitev kulture) in in vitro (izpostavitev vklopljenih celic) pogojih. Možne 
genotoksične učinke BPA in njegovih razgradnih produktov smo ocenili s 
kometnim parametrom OTM (repni moment po Olivu), katerega povečana 
vrednost nakazuje večje poškodbe jedrne DNA. Pod in vitro pogoji smo izmerili 
v vseh vzorcih statistično značilno povečano stopnjo poškodb DNA v primerjavi 
z negativno kontrolo, največjo pri vzorcu BPA (20 mg/l) po ozonaciji. Rezultati 
nakazujejo podobno stopnjo genotoksičnosti BPA in njegovih razgradnih 
produktov, ki nastanejo po ozonaciji. Poškodbe DNA smo zaznali tudi v vzorcu 
ozonirane vode brez BPA, kar pa nakazuje na genotoksične učinke 
rezidualnega ozona, ki verjetno povečuje stopnjo poškodb pri vseh vzorcih 
obdelanih z ozonacijo. Na osnovi naše raziskave sklepamo, da se z 
ozoniranjem sicer znebimo BPA, vendar voda ohranja genotoksični potencial 
zaradi razgradnih produktov in preostalega ozona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Tetrahymena thermophila; bisfenol A; genotoksičnost 
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Skrajnostna okolja so ekološka niša s specifičnimi pogoji za življenje, z nizko 
mikrobno vrstno diverziteto, ki je na preživetje v takšnih razmerah dobro 
prilagojena ter številčneje zastopana. Skrajnostna okolja pa ne najdemo samo 
v naravi, temveč tudi v naših domovih. To so savne, kopalnice, kuhinje ter, 
kot se je izkazalo šele nedavno, tudi gospodinjski aparati, npr. pomivalni 
stroji. Čeprav naj bi potekali v pomivalnih strojih procesi pranja posode pri 
visokih temperaturah in pH vrednostih, so novi ekološki trendi zniževanja 
temperature pranja, zmanjševanja porabe vode in uporabe biorazgradljivih 
detergentov privedli do zmanjšanja števila mezofilnih mikroorganizmov na 
račun ekstremofilnih. Glede na že znane rezultate naselitve gliv na tesnilih 
pomivalnih strojev (Zalar in sod. 2011) smo se v naši raziskavi osredotočili na 
distribucijo različnih vrst ekstremofilnih oportuno patogenih gliv, s poudarkom 
na črnih kvasovkah rodu Exophiala znotraj stroja. Vzorčili smo različna mesta 
znotraj 30 pomivalnih strojev; tesnilo, vrata, stene, ventilator, stransko šobo, 
odtok, posodico za detergent, posodico za sijaj, plastično stojalo za jedilni 
pribor ter pomito posodo. Vzorce smo inkubirali na gojiščih s sladnim 
ekstraktom ter dodatkom antibiotika kloramfenikola ter izolirali čiste kulture 
gliv. Iz njih smo ekstrahirali DNA ter jih molekularno identificirali na osnovi 
specifičnega odseka DNA. Kvasovke smo določili na osnovi velike ribosomske 
podenote (D1/D2), rodove filamentoznih gliv pa smo določili na osnovi ITS 
rDNA. Ugotovili smo, da je bilo na rast gliv pozitivnih 83% vzorčenih strojev. 
Kritična mesta z največjo glivno obremenitvijo so bila tesnila, sledile so 
stranska šoba, vrata ter odtok pomivalnega stroja. Črne kvasovke so v 
največji meri naseljevale tesnila, sledijo odtok pomivalnega stroja, stranska 
šoba ter stene po pranju. Vrsta Exophiala dermatitidis je naseljevala 48% vseh 
vzorčenih strojev.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: pomivalni stroj; črne kvasovke; Exophiala dermatitidis  
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Adhezija bakterij na kontaktne površine in posledična tvorba biofilma imata 
lahko zaznaven vpliv na povečano odpornost mikroorganizmov v številnih 
kliničnih okoljih, kakor tudi v industriji, vključno s celotno živilsko oskrbovalno 
verigo. S težnjo po odkritju novega protimikrobnega sredstva z anti-
adhezijskim delovanjem smo ugotavljali učinkovitost izvlečka plodu Evodia 
rutaecarpa ter izoliranih frakcij izvlečka - kinolona A z različnimi 
koncentracijami evokarpina in drugih kinolonskih alkaloidov ter frakcije 
indolokvinazolinskih alkaloidov evodiamina in rutekarpina (Adams in sod. 
2004, Planta Medica 70: 904-908). Vpliv izvlečka in frakcij v sub-inhibitorni 
koncentraciji (0,25 MIK) smo ovrednotili posredno, z določanjem števila živih 
celic divjega tipa Campylobacter jejuni NCTC11168 in mutant cmeB in luxS, na 
površini nerjavečega jekla po 1, 24, 48 in 72 urah inkubacije v bujonu Müeller-
Hinton (MHB). Za pojasnitev vpletenih mehanizmov smo preverili vpliv 
dodanega izvlečka in frakcij tudi na prisotnost signalnih molekul (AI-2) v 
brezceličnem super-nantantu (CFS) bakterij C. jejuni, pri čemer smo kot 
reporterski sev uporabili Vibrio harveyi BB 170 (Vilchez in sod. 2007, 
Analytical and Bioanalytical Chemistry 387: 489-49). Dodani izvleček in vse 
preiskovane frakcije so imele vsaj delni zaviralni učinek na tvorbo biofilma pri 
vseh sevih, največji je bil učinek kinolonske frakcije. Ta je bila 
najučinkovitejša tudi pri inhibiciji QS signala divjega seva in mutanta cmeB, 
sledil ji je učinek grobega izvlečka plodu. Evodiaminska in rutekarpinska 
frakcija sta bili manj učinkoviti, tako v inhibiciji biofilma kot QS signala. 
Povezanost mehanizmov QS signaliziranja s tvorbo biofilma bakterij 
Campylobacter zahteva nadaljnje raziskave, vendar rezultati nakazujejo, da bi 
inhibicijo QS signaliziranja lahko uporabili kot izhodišče za izbor protimikrobno 
učinkovitih rastlinskih pripravkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: biofilm / QS; protibiofilmska aktivnost; Campylobacter jejuni 
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Odzivanje mikroorganizma na stresne dejavnike se odraža s spremembami 
kinetike rasti, kar smo spremljali s fenotipskimi mikromrežami Omnilog v 
formatu mikrotitrskih plošč pod standardiziranimi pogoji in v realnem času. 
Določili smo vpliv notranjih (genotipa in staranja celic) in zunanjih (vrednosti 
pH in protimikrobnih snovi) dejavnikov na metabolizem ogljika, dušika, 
fosforja in žvepla, občutljivost sevov na različne soli in ione, celokupno 
osmolarnost in občutljivost na spremembo pH. Namen dela je bil povezati 
enostavno določljivo genomsko raznolikost s težje merljivo in 
nestandardizirano fenotipsko raznolikostjo sevov dveh ekonomsko 
najpomembnejših predstavnikov mikrobnih vrst, kvasovke Saccharomyces 
pastorianus in patogenih bakterij Campylobacter jejuni. Fenotipsko in 
metabolno smo tipizirali seve bakterije C. jejuni z izbrisanimi geni, vključenimi 
v adaptacijo na stresne dejavnike, kot so povišana temperatura in 
protimikrobna sredstva rastlinskega izvora. Spremljali smo spremembe v 
sposobnosti izrabe različnih virov ogljika in odpornostjo na različne osmolite in 
pH med mutantami in divjim sevom. Analize metabolnih sprememb mutant 
potrjujejo povečano odpornost seva z nefunkcionalnim represorjem odziva za 
toplotni šok hspR in povečano občutljivost seva z nefunkcionalnim 
regulatorjem odziva na toplotni šok hrcA na številne osmolite in pH. V okviru 
industrijske mikrobiologije smo prikazali razlike v fiziološkem profilu med 
industrijskim sevom vrste S. pastorianus ter tipskim sevom vrste 
Saccharomyces cerevisiae. Razlike so bile predvsem v hitrosti prilagajanja na 
različne substrate, kjer je naravni sev S. cerevisiae izkazal hitrejšo zmožnost 
prilagoditve na različne vire ogljika, kot so prolin, aspartat, ksiloza, trehaloza 
in saharoza, ter v primeru mravljične in ocetne kisline, medtem ko je 
industrijski sev bolje prilagojen na piruvično kislino kot edini vir ogljika. 
Določili smo tudi celoten fenotipski odtis proizvodnega seva, pri čemer smo 
testirali 960 različnih gojišč na mikrotitrskem sistemu. Eksperimenti so 
pokazali veliko uporabnost fenotipskih mikromrež pri tovrstnih celostnih 
pristopih. 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: fenotipizacija; protimikrobne snovi; stresni dejavniki 
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Molekularni detekcijski sistem (MDS) 3M je hiter avtomatiziran molekularni 
detekcijski sistem, ki temelji na izotermalnem pomnoževanju bakterijske DNA 
in bioluminiscenčni detekciji. 
V raziskavi smo zajeli vzorce, ki so bili naravno kontaminirani z bakterijo 
Salmonella enterica subsp. Enterica. Vzorci puranjega, piščančjega mesa ter 
mariniranih pripravkov so bili predhodno zamrznjeni 1 do 6 mesecev. Vzorce 
smo po inkubaciji v peptonski vodi (18 do 24 h pri temperaturi 37°C) testirali s 
sistemom 3M MDS za ugotavljanje salmonel, s klasično bakteriološko 
preiskavo (ISO6579 – izolacija salmonel iz živil) ter z verižno reakcijo s 
polimerazo (PCR) v realnem času, kjer smo uporabili začetne oligonukleotide 
ttr4/ttr6 in sondo ttr5 (Malorny in sod. 2004). 
Med 75 testiranimi vzorci je bilo s klasično bakteriološko preiskavo in s PCR v 
realnem času ugotovljenih 24 (32,0%) pozitivnih vzorcev, medtem ko je bilo 
število pozitivnih vzorcev ugotovljenih s 3M MDS 20 (26,7%). 
Odstopanja smo ugotovili pri mariniranem piščančjem mesu (pri treh od petih 
podenot) in v puranjem mesu (v eni od petih podenot) – v obeh primerih 
detekcijski sistem 3M MDS ni zaznal salmonel, ki smo jih potrdili s klasično 
bakteriološko preiskavo in s PCR v realnem času. 
Vzrok za razhajanje rezultatov pri mariniranem mesu so najverjetneje dodane 
začimbe (paprika), ki po podatkih proizvajalcev lahko delujejo inhibitorno pri 
detekciji s sistemom 3M MDS. Inkubacija vzorcev puranjega mesa je bila 
izvedena po proizvajalčevih navodilih (pri temperaturi 37°C) in je bila 
najverjetneje prenizka, glede na validacijske študije proizvajalca, ki so bile 
izvedene pri temperaturi 41,7°C.  
Z detekcijskim sistemom 3M MDS za ugotavljanje salmonel dobimo rezultate v 
75 min, vendar je potrebno protokol prilagoditi preiskovanemu matriksu ter 
upoštevati morebitne sestavine, ki lahko vplivajo zaviralno v postopku 
detekcije.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Salmonella; meso; 3M MDS 
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Patogene bakterije in kvarljivci, ki se prenašajo s hrano, so v živilsko 
proizvodni verigi pogosto v biofilmih, za katere je značilna povečana odpornost 
bakterij na okoljske spremembe ter dodana protimikrobna sredstva. Zato so 
potrebni novejši pristopi omejevanja bakterijske kontaminacije. Adhezija 
bakterij na površino je prva stopnja mikrobne kolonizacije in nastanka 
biofilma, zato je pomembno vpeljati alternativne učinkovine ter preučiti vpliv 
in način delovanja alternativnih pristopov na fizikalno kemijske površinske 
lastnosti bakterij kot sta hidrofobnost in adhezija. Spremljali smo hidrofobnost 
in stopnjo adhezije bakterij vrst Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, 
Pseudomonas aeruginosa in Staphylococcus aureus ter učinek delovanja 
naravnega etanolnega izvlečka iz semen rastline Alpinia katsumadai, 
eteričnega olja ter izvlečka iz odpadnega rastlinskega materiala po destilaciji 
eteričnega olja, v primerjavi z čistimi fenolnimi komponentami izvlečkov, 
pinocembrinom in alfa-pinenom. Rezultati raziskave kažejo, da bioaktivne 
učinkovine vplivajo na celično površinsko hidrofobnost in s tem na adhezijo 
bakterij na polistiren. Hidrofobnost je bila pri bakterijah vrste 
L. monocytogenes zmanjšana za najmanj 50%, pri ostalih testiranih bakterijah 
pa za najmanj 40%. Vsi dodani izvlečki so zmanjšali tudi adhezijo vseh sevov 
na polistiren. Pri bakterijah vrste L. monocytogenes so vse učinkovine, z 
izjemo eteričnega olja, adhezijo celo preprečile. Poleg tega smo ugotovili, da 
je lahko tudi odpadni rastlinski material po destilaciji olja vir bioaktivnih snovi. 
Biofilmi predstavljajo tveganje za povečano odpornost in prenos kontaminacije 
v živilski industriji ter povzročajo gospodarsko škodo. Z uporabo naravnih 
izvlečkov lahko kolonizacijo s patogenimi bakterijami in kvarljivci omejimo ali 
odpravimo že v začetni fazi tako, da zmanjšamo oziroma preprečimo adhezijo 
bakterijskih celic na površino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: biofilm; hidrofobnost / adhezija; bioaktivni izvlečki 
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Prva faza tvorbe biofilma na površinah kot so polistiren, steklo, guma in 
nerjavno jeklo, je adhezija mikroorganizmov. Biofilm predstavlja tveganje za 
prenos patogenih organizmov in kvarljivcev v živilstvu. Z namenom da bi 
dobili ponovljive in primerljive rezultate določitve stopnje adhezije bakterij na 
površino smo optimizirali metodo merjenja absorpcije barvila kristal violet v 
mikrotitrski ploščici za grampozitivne in gramnegativne bakterije. Preizkušeni 
parametri so bili: faza rasti, začetno število bakterij, dodatek glukoze v 
gojišče, čas inkubacije, način odstranjevanja ne-adheriranih celic, način 
fiksiranja celic, koncentracija kristal violeta, spiranje obarvanih celic, vrsta 
topila za ekstrakcijo vezanega kristal violeta in meritev absorbance. Rezultati 
so pokazali, da so za bakterije vrste Staphylococcus aureus ŽMJ72 optimalni 
naslednji parametri: 6 h inokulum z 106 CFU/ml, gojišče triptični soja bujon 
brez dodatka glukoze, 24 h inkubacija, trikratno spiranje ne-adheriranih celic, 
10 min sušenje pri 60°C, 15 min barvanje adheriranih celic z 1% kristal 
violetom, spiranje nevezanega barvila s tekočo vodo, dodatek ocetne kisline 
(33%) in merjenje absorbance pri 584 nm. Za bakterije vrste Pseudomonas 
aeruginosa ŽMJ87 je bil optimalen postopek enak, z izjemami: 24 h inokulum 
in kot topilo etanol (96%). S statistično analizo smo potrdili pravilnost izbora 
parametrov in ponovljivost določenih postopkov in protokol preverili na 
različnih grampozitivnih in gramnegativnih bakterijah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: biofilm; adhezija; kristal violet 
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Bakterija Clostridium difficile je eden izmed najpogostejših povzročiteljev 
bolnišničnih okužb, narašča pa tudi število izvenbolnišničnih okužb. Eden od 
možnih virov doma pridobljenih okužb je hrana. V Evropi so bakterijo v nizkem 
deležu dokazali v mesu in mesnih izdelkih, njena prisotnost v zelenjavi in 
ostalih živilih pa je še relativno slabo dokumentirana. V naših prvotnih 
slovenskih raziskavah smo C. difficile izolirali le iz površine enega izmed 49 
testiranih kokošjih jajc, osem pregledanih solat in kalčkov ter 59 vzorcev mesa 
in mesnih izdelkov pa je bilo negativnih.   
V tej študiji smo pregledali 35 svežih solat in površino 35 kokošjih jajc 
kupljenih v Sloveniji. Bakterijo C. difficile smo dokazovali z gojitveno metodo z 
bogatitvijo v selektivnem tekočem gojišču (CDALT ali BHIS s C. difficile 
selektivnim suplementom; Oxoid). Bogatitveno kulturo smo nato tretirali z 
etanolom in C. difficile dokončno osamili na kromogenih selektivnih ploščah 
(CHROM ID CDIFF; BioMerieux). Solate smo pred testiranjem trikrat sprali ter 
v vodi prvega spiranja prav tako preverjali prisotnost bakterije C. difficile. 
Izolate smo karakterizirali s PCR ribotipizacijo. 
C. difficile smo osamili le iz enega od 35 testiranih vzorcev solat (3,0%), in 
sicer regrata. Izolat je pripadal PCR ribotipu SLO 204. Slednjega pri ljudeh v 
Sloveniji še nismo določili, osamili smo pa ga iz vzorcev prsti. Vseh 35 jajc je 
bilo C. difficile negativnih. Delež pozitivnih vzorcev solat iz naše študije je 
skladen z rezultati testiranj drugih evropskih študij (3,0 do 7,5% v zelenjavi).  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Clostridium difficile; hrana; PCR ribotipizacija 
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Varnost in kakovost hrane je odvisna od celotne proizvodno-prehranske 
verige, ki se zaključuje na krožniku. Pri tem so potrošniki pomembna kritična 
točka, s svojimi (ne)higienskimi navadami, (ne)znanjem in (ne)zavedanjem o 
tveganjih lahko povzročijo širjenje škodljivih mikroorganizmov in prenos 
nalezljivih bolezni. V Sloveniji že nekaj let upada število obolelih s 
salmonelozo, ne zmanjšuje pa se število obolelih s kampilobakteriozo. 
Z učenjem o varni hrani je potrebno pri otrocih začeti, ko ti prvič stopijo v 
kuhinjo kot pomočniki ali kuharji. Pri tem imajo veliko vlogo starši in učitelji v 
osnovnih šolah. Učni cilji, povezani z varno hrano ter škodljivostjo bakterij, 
prenosljivih s hrano, se posamič pojavljajo v skoraj vseh razredih, največ jih 
je v 6. razredu pri predmetu Gospodinjstvo (poglavje o higieni hrane ter 
preprečevanju bolezni, povezanih s hrano in bakterijami).  
V delu smo želeli preveriti znanje in zavedanje o varni pripravi živil in boleznih, 
povezanih s hrano in bakterijami. Uporabili smo osnovnošolskemu znanju in 
delu prilagojen anketni vprašalnik za učence tretje triade Osnovne šole Sostro. 
V raziskavi je sodelovalo 175 učencev.   
Iz analize vprašalnikov je razvidno, da učenci kljub začetnemu pozitivnemu 
prepričanju ne vedo, kaj pomeni temeljito umivanje rok pred in med pripravo 
hrane. Več kot polovica jih v kuhinji vedno uporablja predpasnik. Polovica 
vprašanih ne uporablja ločenih rezalnih desk za različna živila, ena tretjina 
vprašanih pa vedno. Polovica učencev pri pripravi hrane uporablja kuhinjske 
krpe, polovica pa papirnate brisače. Dve tretjini učencev se zaveda, da 
nepravilna priprava svežega mesa v kuhinji predstavlja tveganje za zdravje. 
Stopnja znanja o bakterijah je izjemno nizka, dve tretjini anketiranih pozna 
salmonelo, drugih bakterij večinoma ne poznajo.  
Rezultati kažejo, da je potrebno o področju varne hrane v osnovnih šolah 
spregovoriti več ter povečati število ciljev o tej tematiki v učnih načrtih, saj 
ima to pomemben vpliv na higienske navade in zavedanje ljudi o pomenu 
varne hrane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: varnost živil v učnih načrtih osnovne šole; patogene bakterije; kampilobaktri / 
salmonele 

mailto:dominikamesojedec@gmail.com�


24. – 26. september 2014, Bled 158 

Po-79 
 

VEROTOKSIČNI SEVI BAKTERIJE ESCHERICHIA COLI  
V ŽIVILIH RASTLINSKEGA IZVORA IN VODAH ZA NAMAKANJE 

 
Tjaša Perić, Katja Zelenik, Mojca Cimerman,  

Mojca Šoštarič, Marija Lušicky 
 

Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor,  
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska 1, Maribor 

 
tjaska.frangez@gmail.com 

 
 

Verotoksična Escherichia coli (VTEC) je na področju javnega zdravja 
pomembna povzročiteljica zoonoz, saj verotoksini povzročajo krvave driske, ki 
lahko vodijo do resnih ledvičnih zapletov in posledično tudi v smrt. Verotoksin 
ali »shiga like« toksin je virulenčni faktor bakterije E. coli, ki povzroča 
zastrupitve s hrano.  
V okviru uradnega nadzora smo v letu 2013 preiskali 198 vzorcev živil in 8 
vzorcev vod za namakanje. 
Vzorec živila smo inkubirali v predobogatitvenem gojišču tripton soja bujon 
(TSB). Pri vzorcih vod za namakanje smo prefiltrirali 1000 ml vode z metodo 
membranske filtracije in filter prenesli v 100 ml TSB gojišča. Po inkubaciji smo 
odpipetirali 1 ml predobogatitve v mikroepruvetko in centrifugirali. Usedlino 
smo uporabili za izolacijo DNK, katero smo izvedli s kompletom QIAamp. S 
PCR v realnem času smo določali DNK zaporedja, ki nosijo zapise za 
verotoksin 1 in 2 ter intimin, ki je adherentni protein. 
Od preiskanih 198 vzorcev živil smo določili gen za verotoksin v treh vzorcih 
(1,5%) živil rastlinskega izvora. Od preiskanih 8 vzorcev vod za namakanje 
smo določili gen za verotoksin v enem vzorcu (12,5%). Zaradi pozitivnega 
vzorca zelenjave v okviru uradnega nadzora smo testirali dodatne kontrolne 
vzorce. VTEC smo odkrili v vzorcu namakalne vode, ki bi lahko bila vir 
onesnaženja. Odkrili smo jih tudi v dodatnem vzorcu zelenjave, medtem ko v 
prsti teh bakterij nismo odkrili. 
Pomemben vir verotoksičnih sevov bakterije E. coli so prežvekovalci, zlasti 
govedo. S fekalijami lahko pridejo tudi v vodo. Ena od morebitnih poti prenosa 
je z uživanjem kontaminirane zelenjave ali z nezadostno termično obdelanim 
mesom. Rezultati nadzora kažejo, da lahko živila rastlinskega izvora 
predstavljajo vir okužb, zato je potrebno ugotavljati vzroke in uvesti ukrepe za 
preprečevanje kontaminacije živil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: VTEC; živila rastlinskega izvora; voda za namakanje 
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Potrošniki se vse bolj zavedajo pomena varne in kakovostne hrane za zdravje, zato 
postajajo vse bolj kritični in zahtevni pri izboru živil. Raziskave in praksa pa kažejo, 
da je najbolj tvegan dejavnik za zagotavljanje varnosti živil človek v proizvodni 
verigi ali kot potrošnik, ki hrano pripravi in končno zaužije. Sistem HACCP ne 
upošteva enakovredno potrošnika kot zadnjega člena v verigi tveganj, zato je bil cilj 
našega dela preveriti zavedanje in znanje o mikrobioloških tveganjih za varnost 
piščančjega mesa pri kupcih piščančjega mesa in delavcih v perutninski proizvodni 
verigi. Z anketnima vprašalnikoma smo kupce povprašali o njihovem ravnanju, 
povezanem s pripravo piščančjega mesa, zaposlene delavce v perutninski 
proizvodnji verigi pa o upoštevanju načel dobrih praks pri delu. Posebna pozornost 
je bila namenjena mlajšim kupcem moškega spola med 15 in 25 letom starosti, saj 
ti po statističnih podatkih pogosteje obolevajo za kampilobakteriozo kot ostale 
primerljive skupine. Ta črevesna okužba se glede na epidemiološke študije 
največkrat prenese s hrano – v prodaji pogosto okuženim in pri pripravi premalo 
toplotno obdelanim perutninskim, predvsem piščančjim mesom. Kljub izrazitemu 
zmanjšanju števila salmoneloz se je pogostost prijavljenih kampilobakterioz pri 
ljudeh v EU leta 2010 povečala za 6,7%, v letu 2011 pa za 2,2%. Tako se nadaljuje 
trend zadnjih petih let, ko je kampilobakterioza najpogosteje potrjena zoonoza pri 
ljudeh s povprečno pogostostjo prijavljenih primerov 50,28/100.000 prebivalcev. 
Ocene kažejo, da je število dejanskih obolenj še mnogo večje (EFSA 2013). 
Anketne vprašalnike s 27 vprašanji za kupce in 25 vprašanji za delavce je izpolnilo 
228 kupcev piščančjega mesa in 170 delavcev, zaposlenih v prozvodni verigi 
piščančjega mesa. Rezultati ankete so pokazali pomanjkljivo zavedanje in znanje 
potrošnikov o varnem shranjevanju in pripravi perutninskega mesa. Pri tem ženske 
izkazujejo večjo previdnost kot moški. Pri analizi odgovorov mlajših moških lahko v 
nekaterih primerih njihovo znanje in obnašanje v kuhinji povežemo z 
izpostavljenostjo večjemu tveganju za okužbe z bakterijami Campylobacter. 
Poznavanje bakterij Campylobacter in njihovih lastnosti, pomembnih za varnost 
hrane, je slabo. Ugotovljene so bile tudi pomanjkljivosti pri delu zaposlenih v 
perutninski proizvodni verigi. Za zmanjševanje kontaminacije perutninskega mesa 
je ključno zagotavljanje visoke stopnje usposobljenosti delavcev. Za zmanjšanje 
števila okužb pa je pomembno znanje in zavedanje potrošnikov o varni pripravi 
perutninskega mesa oz. hrane nasploh.  
Zbrani rezultati kažejo, da potrebujemo boljši sistem osnovnega in vseživljenskega 
izobraževanja na področju zagotavljanja varne hrane, pri čemer je nujen poudarek 
na odgovornosti potrošnika kot enem od ključnih dejavnikov tveganja za prenos 
okužb. 
 

Ključne besede: varna hrana / mikrobiološka tveganja; piščančje meso; Campylobacter 
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»PROMISE« (PROtection of consumers by MIcrobial mitigation through combating 
SEgregation of expertise) je raziskovalni projekt, ki ga v 7. OP financira EU z 
namenom boljšega povezovanja strokovnjakov za učinkovito reševanje 
problemov, povezanih z varnostjo hrane (http://promise.linux15.webhome.at/ 
home.html). Projekt vključuje raziskovalne in druge skupine, kot so zavodi in 
uradi za varno hrano v starih in novih članicah ter kandidatkah za EU. Namen je 
učinkovita uporaba rezultatov raziskav pri standardizaciji in harmonizaciji 
postopkov za zagotavljanje varnosti hrane. Izpostavljene pa so doslej 
zapostavljene poti prenosa patogenih organizmov s hrano. Zunanje vključujejo 
nelegalen vnos hrane v države EU iz držav izven nje (DS1), med notranjimi potmi 
pa je bil izbran prenos bakterij Listeria monocytogenes na mlečne in mesne 
izdelke iz njihovega proizvodnega okolja (DS2). Naslednji cilj je študij dejavnikov 
vpliva na negotovost in variabilnost podatkov o prevalenci patogenih 
mikroorganizmov v evropskih državah ter razvoj modelov, uporabnih za njihovo 
oceno (DS3). Ključni cilj projekta je tudi boljše povezovanje skupin in predvsem 
mladih raziskovalcev, ki so jim namenjene skupno organizirane delavnice in 
študijske izmenjave (DS4). V 12 mesecih projekta je bilo v 8 partnerskih državah 
na njihovih kopenskih mejah ali letališčih zaseženih preko 2500 vzorcev živil 
živalskega porekla, ki so bili vključeni v mikrobiološko preiskavo za odkrivanje 
prisotnosti patogenih bakterij Salmonella, L. monocytogenes, verotoksigenih 
Escherichia coli, Campylobacter in enterotoksigenih sevov bakterij Staphylococus 
aureus. Na slovenskih mejah smo zbrali 103 vzorce hrane in v njih odkrili enega 
ali več sevov vseh naštetih bakterij (skupno 22). Trenutno je v teku njihova 
nadaljnja karakterizacija (fenotipska in genotipska potrditev prisotnosti genov 
virulence in odpornosti proti antibiotikom ter serotipizacija in molekularna 
tipizacija na osnovi sekvenciranja multilokusnih zaporedij - MLST). Med sevi 
bakterij Campylobacter jejuni smo potrdili sekvenčna tipa 400 in 1707 (klonskih 
kompleksov ST-353 in ST-607) ter mnogokratno odpornost proti antibiotikom. 
Med verotoksigenimi bakterijami E. coli, pri katerih smo prisotnost verotoksina 
ugotavljali z encimsko-imunskim testom, prisotnost genov za sintezo Shiga 
toksina 1 in 2, intimina ter serotipe pa z molekularnim PCR testom, smo potrdili 
sintezo enega ali obeh toksinov ter serotipe O26, O145, O103 in O157. Seve 
bakterij Salmonella, L. monocytogenes in Staphylococus smo poslali na nadaljnjo 
karakterizacijo v specializirane laboratorije partnerskih držav projekta.  
Rezultati kažejo, da nelegalno vnešena hrana lahko predstavlja tveganje za 
zdravje ljudi.  
 
Ključne besede: varna hrana / mikrobiološka tveganja; 7. OP projekt PROMISE; Salmonella / 
Listeria monocytogenes / VTEC / Campylobacter / Staphylococcus aureus 
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Staphyloccous aureus je bakterija, ki jo najdemo v nosnicah in na koži 
toplokrvnih živali. Nekateri sevi S. aureus tvorijo pirogene eksotoksine, kot so 
stafilokokni enterotoksini in toksin toksičnega šoka. Danes poznamo več kot 
20 stafilokoknih enterotoksinov (SE). Stafilokokni toksini, ki jih najpogosteje 
povezujemo z zastrupitvami hrane so A, B, C, D in E. Najpogostejši način za 
detekcijo SE je ELISA, v zadnjem času se uveljavlja tudi PCR. V primeru 
preverjanja prisotnosti toksina v živilu uporabljamo metodo ELISA, saj dokaže 
toksin tudi, ko bakterija ni več prisotna. 
V laboratoriju smo primerjali metodi ELISA in PCR v realnem času za 
identifikacijo SE. Iz vzorcev živil (7), brisov nosu (24) in medlaboratorijskih 
testov (15) smo med leti 2008-2014 zbirali izolate S. aureus, ki smo jim z 
metodo ELISA določili prisotnost SE. Iz zamrznjenih 46 sevov smo izolirali 
DNK. Izvedli smo PCR v realnem času s TaqMan kemijo. 
Z metodo ELISA smo določili prisotnost SE v 46 vzorcih, z metodo PCR v 31 
vzorcih. 
Skladni rezultati so bili v 9 sevih pri določanju SEB in 2 sevih SED. SEC smo z 
ELISA metodo določili v 24 sevih, s PCR v 12. SEA smo z ELISO dokazali v 9 
sevih, s PCR v 6 sevih. SEE smo z ELISO dokazali dvakrat in s PCR enkrat. 
Pri primerjavi rezultatov se kažejo večja odstopanja. Dva vzorca iz 
medlaboratorijskega testiranja sta bila po testiranju z metodo ELISA lažno 
pozitivna. Med neskladnimi vzorci prevladujejo SEC. Rezultate obeh metod bi 
bilo potrebno preveriti s tretjo, referenčno metodo, saj je v primeru epidemij 
in odkrivanja nosilcev SE zelo pomembna hitra in zanesljiva diagnostika. 
Primarni vir kontaminacije hrane s SE so roke ljudi, zato bi bilo koristno, če bi 
povečali nadzor v skupini živil, ki prihajajo v stik z rokami pripravljavcev 
hrane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: stafilokokni enterotoksin; PCR v realnem času; ELISA  
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Kolostrum je tekočina, ki jo izloča mlečna žleza v prvih dneh po porodu in za 
novorojenčka predstavlja pomemben vir hranilnih snovi, protiteles in rastnih 
faktorjev. Raziskav o mikrobni populaciji humanega kolostruma ni veliko, zato 
smo analizirali prisotnost različnih bakterijskih skupin v 113 vzorcih 
kolostruma ter ugotavljali vpliv uživanja probiotičnih bakterij na mikrobioto 
kolostruma. Število mikroorganizmov smo ugotavljali s klasično metodo 
nacepljanja na selektivna gojišča. Srednja vrednost (Me) koncentracije 
mezofilnih aerobnih bakterij v kolostruma je bila 8,7×103 KE/ml. Na gojišču 
MRS je zraslo 1,6×103 KE/ml, na gojišču M17 pa 2,91×103 KE/ml. Prisotnost 
laktobacilov smo potrdili v 23% vzorcev kolostruma, prisotnost bifidobakterij 
pa v 53%. Z gojišča MRS smo osamili 495 izolatov in opravili gensko tipizacijo 
z RAPD in predstavnike identificirali s sekvenciranjem 16S rDNA. Potrdili smo 
prisotnost vrst Staphylococcus epidermidis, Pediococcus acidilactici/ 
pentosaceus, Streptococcus parasanguinis, Staphyococcus lungduensis, 
Staphylococcus pasteuri, Enterococcus faecalis, Actinomyces neuii, 
Corynebacterium kroppenstedtii, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus 
fermentum, Lactobacillus casei/paracasei in Bifidobacterium animalis ssp. 
animalis. Podatke o uživanju probiotičnih bakterij z izdelki, ki so naprodaj, 
smo ovrednotili preko frekvenčnih vprašalnikov o pogostosti uživanja 
probiotičnih izdelkov. Izvedli pa smo tudi pilotno randomizirano dvojno slepo 
študijo s placebom, v kateri smo ugotavljali, ali uživanje probiotičnega seva 
L. gasseri K7 (LK7) vpliva na mikrobioto kolostruma. Rezultati anket o 
pogostosti uživanja probiotikov so pokazali, da 13,5% mater nikoli ni uživalo 
probiotičnih izdelkov, 55,9% redno in 30,6% občasno. Pri eni materi, ki je 
redno uživala probiotične jogurte z B. animalis ssp. lactis Bb12, smo iz mleka 
osamili izolat te vrste. Študija vpliva uživanja seva LK7 je pokazala, da je bila 
koncentracija laktobacilov v vzorcih kolostruma iz skupine LK7 statistično 
značilno višja v primerjavi s skupino placebo. Poleg tega je bilo v kolostrumu v 
skupini LK7 tudi statistično značilno manjše število Escherichia coli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: humani kolostrum; mikrobiota; probiotične bakterije 
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Beta-laktamaze razširjenega spektra (angl. extended spectrum beta-
lactamase, ESBL) so encimi, ki inaktivirajo β-laktamske antibiotike. V zadnjih 
letih je veliko podatkov o prisotnosti ESBL enterobakterij na živilih. 
Najpogosteje identificirani sevi nosijo gene iz skupin CTX, TEM in SHV.  
V okviru uradnega nadzora smo v letu 2013 preiskali 157 vzorcev sveže 
listnate zelenjave na enterobakterije sposobne tvorbe razširjenega spektra 
beta laktamaz (ESBL).  
Osamitev smo izvedli preko selektivnega tekočega gojišča, puferizirane 
peptonske vode z dodatkom cefotaksima. Po 24 urni inkubaciji pri 37°C smo 
kulturo prenesli na gojišče chromID® ESBL. Sumljive seve smo identificirali z 
masnim spektrometrom MALDI TOF MS Bruker in potrdili zmožnost tvorbe 
ESBL s testom kombinacije diskov. Z disk difuzijsko metodo smo preverili še 
občutljivost sevov za protimikrobna zdravila. Gene ESBL in AmpC smo potrdili 
z metodo Check – MDR CT101. S to metodo je mogoče potrditi 
karbapenemaze (KPC in NDM), ESBL (CTX-M, TEM, in SHV) in AmpC (CMY, 
DHA, FOX, MOX, ACC, MIR in ACT). 
Od preiskanih 157 vzorcev smo odkrili ESBL Escherichia coli v 4 vzorcih 
(2,5%). V vzorcih rukole, špinače in blitve smo odkrili seve E. coli SHV 
(G238A+E240K) in E. coli iz skupine CTX-M-9. 
ESBL enterobakterije lahko predstavljajo tveganje. Gre za bakterije, ki so 
odporne na večino beta laktamskih antibiotikov, vključno s penicilini, drugo, 
tretjo in četrto generacijo cefalosporinov in monobaktamov. Po dosedanjih 
podatkih so živila živalskega izvora v večji meri kontaminirana z ESBL entero-
bakterijami kot živila rastlinskega izvora. Vendar lahko tudi živila rastlinskega 
izvora služijo za prenos in širjenje sevov v okolju ter med populacijo, zato so 
učinkoviti ukrepi za zmanjšanje razširjenosti nujno potrebni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Escherichia coli; ESBL; živila rastlinskega izvora 
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Bacteroidetes je po številčnosti vrst četrto največje bakterijsko deblo, 
katerega predstavnike najdemo v vlogi razgrajevalcev polimerov v mnogih 
preučevanih mikrobnih ekosistemih. Ta sposobnost sloni na posebnih genskih 
skupkih (PUL, polysaccharide utilization locus), katerih produkti zaznavajo, 
vežejo, delno razgradijo in prenesejo nastale oligomere v periplazmo za 
dokončno razgradnjo. Osrednja gena teh skupkov sta gena podobna susC in 
susD, kot so poimenovali prva odkrita v skupku za razgradnjo škroba pri 
bakteriji Bacteroides thetaiotaomicron, ki kodirata za proteina z vezavno in 
prenašalno funkcijo. Z analizo sosednjih genov, ki razgrajujejo polimere, lahko 
običajno predvidimo substrat, ki je tarča posameznega skupka. Vse kaže, da 
nabor skupkov odraža specializiranost posamezne vrste in tudi njeno ekološko 
prilagoditev. Rod Prevotella zajema večinoma vrste, ki živijo v ustni votlini, 
nekaj vrst pa je opisanih tudi iz debelega črevesa, vampa in 
genitalno/urinarnega trakta. Predvsem ustne prevotele pogosto najdemo pri 
boleznih obzobnih tkiv in ognojkih v glavi ali drugje. Glede na številne vrste, 
izolirane iz ust, se poraja vprašanje o specializiranosti posameznih vrst, ki 
naseljujejo relativno majhen habitat. V sekvenciranih genomih 38 vrst 
prevotel smo zato poiskali gene podobne susC in susD, jih razvrstili v skupine 
in predvideli tarčne substrate za te skupine. Zaradi nizke vsebnosti skupkov 
lahko jasno opredelimo eno skupino ustnih vrst, ki je sočasno tudi ločena 
filogenetska skupina. Profili lokusov susCD nadalje jasno opredelijo tri večje 
skupine vrst iz rodu Prevotella, katerim smo lahko pripisali preferenčne 
substrate razgradnje. Po drugi strani smo v genomih poiskali tudi vse »CAZY-
mes«, proteine, ki sodelujejo pri razgradnji polisaharidov. Primerjali smo 
vsebnost teh proteinov v različnih genomih in prišli do podobnih skupin, kot 
smo jih prepoznali z analizo skupkov susCD. Kot kaže, so ustni predstavniki 
rodu Prevotella po svoji genomski strukturi dokaj heterogeni in lahko zato 
preživijo v ustni votlini na različne načine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: lokusi za razgradnjo polisharidov (PULs); ekološka niša; ustna voltina 
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Sposobnost komunikacije med celicami je predpogoj za razvoj združbe in 
uspešno koordinacijo celičnih aktivnosti na nivoju organizma. Kvasovka 
Saccharomyces cerevisiae za obstoj v ekosistemu uporablja sistem medcelične 
komunikacije, ki temelji na izločanju komunikacijskih (signalnih) molekul 
feniletanola in triptofola v okolje. Oba aromatska alkohola nastaneta iz 
aminokislin fenilalanin in triptofan po Ehrlichovi poti, ki vključuje 
transaminacijo, dekarboksilacijo in redukcijo. Transaminacijo katalizirata 
encima aromatska aminotransferaza I in II, ki ju v S. cerevisiae kodirata gena 
ARO8 in ARO9, v proces dekarboksilacije pa so vključeni encimi dekarboksilaze 
– aromatska dekarboksilaza, ki jo kodira gen ARO10 in piruvat dekarboksilaze. 
S kvantitativnim PCR v realnem času smo spremljali izražanje ARO8, ARO9 in 
ARO10 genov pri dveh različnih začetnih koncentracijah celic 6×105 celic/ml in 
1×107 celic/ml med 42-urno mini-fermentacijo sintetičnega mošta s kvasovko 
S. cerevisiae. Hkrati smo tekom fermentacije spremljali še specifično hitrost 
proizvodnje feniletanola in triptofola, saj je znano, da celice pri visoki celični 
gostoti proizvedejo več aromatskih alkoholov na celico kot pri nizki celični 
gostoti. Relativni nivo izražanja ARO genov smo normirali glede na hišne gene 
ACT1, 18S rRNA in TEF1 ter rezultate primerjali s kinetiko proizvodnje 
feniletanola in triptofola. Rezultati so potrdili ujemanje med izražanjem genov 
vpletenih v proizvodnjo signalnih molekul in nastajanjem signalnih molekul v 
mediju. S tem je bila ustreznost na novo vpeljane metode, ki smo jo razvili v 
predhodnih poskusih in temelji na HPLC detekciji signalnih molekul, potrjena 
tudi na transkriptomskem nivoju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: zaznavanje kvoruma; feniletanol; triptofol 
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Ena od nalog, opredeljenih v statutu Slovenskega mikrobiološkega društva, je 
skrb za razvoj izobraževalnega procesa na področju mikrobiologije (7. člen 
statuta) in, kar je še posebej opredeljeno v 8. členu statuta, ta cilj doseči na 
vseh stopnjah šolanja. Uporaba mikrobioloških tehnik je zaradi abstraktnosti 
tematike laiku pogosto neznana, zato je uporaben instrument za spodbujanje 
lateralnega razmišljanja. Kvalitetno raziskovalno delo na področju 
mikrobiologije ima namreč elemente razmišljanja kot so: prepoznavanje in 
vtisnjenje kompleksnih vzorcev, provokacija, povezljivost generiranih 
naključnih besed z realnimi situacijami, resnica in ustvarjalnost, ki sta pogosto 
zelo povezani z rezultati poskusov, ustvarjanje kritičnega razmišljanja ter 
zahteva po razvoju osnovnih miselnih operacij. Nenazadnje je na področju 
mikrobiologije skoraj vsako zamisel moč preveriti v realnosti zaradi izredno 
velike pestrosti mikroorganizmov, metabolnih procesov in interakcij med njimi.  
Na Inštitutu za metagenomiko in mikrobne tehnologije smo udeleženi na vseh 
stopnjah izobraževalnega procesa. Ugotovili smo, da je pogosto uporabljen 
izobraževalni proces temelječ na pomnjenju dejstev in le redko na učenju o 
pristopih razmišljanja. Zaradi tega smo oblikovali projekt Mladi znanstvenik 
Ažbe, ki je namenjen izobraževanju in razvijanju teh veščin ravno pri 
najmlajših. S tem s pomočjo enostavnih eksperimentov spoznavajo nove 
načine razmišljanja in reševanja problemov, ki pa jih je možno aplicirati na 
različna področja in nenazadnje tudi v vsakdanjem življenju.  
Spodbujanje otrok k reševanju problemov izven ustaljene poti je za njihov 
osebni razvoj izrednega pomena, saj jih s tem naučimo kreativnega in 
inovativnega reševanja življenjskih preizkušenj. S tem otroci pridobijo tudi 
veščine, ki jih oblikujejo v prave Mlade znanstvenike.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: izobraževanje mladih; mikrobiologija; lateralno razmišljanje 
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Za boljši izkoristek pri reji domačih živali rejci po svetu uporabljajo različne 
krmne dodatke, med drugim tudi antibiotike. Uporaba antibiotikov za tak 
namen je v EU od leta 2006 prepovedana zaradi bojazni pred razširjanjem 
odpornosti. Prepoved uporabe velja tudi za ionoforne antibiotike, ki jih v ZDA 
in nekaterih drugih državah uporabljajo za manipulacijo mikrobne združbe 
vampa, da bi ta pri hidrolizi rastlinskih polisaharidov proizvajala manj 
stranskih produktov in več za gostitelja pomembnih kratkoverižnih maščobnih 
kislin. Zaradi prepovedi so se raziskave v EU v zadnjih letih usmerile v iskanje 
alternativnih krmnih dodatkov, vendar do sedaj učinkovite alternative 
ionofornim antibiotikom še niso odkrili. 
Zaradi dvomov o utemeljenosti prepovedi uporabe in slabemu poznavanju 
domnevnega mehanizma odpornosti smo se odločili raziskati odpornost proti 
ionofornemu antibiotiku monenzinu pri vampnih bakterijah Prevotella bryantii 
B14 in Prevotella ruminicola 23. Ugotovili smo, da se rast obeh bakterijskih 
vrst ob prisotnosti monenzina razlikuje tako v hitrosti kot obsegu. Pripravili 
smo mutanti obeh vrst, ki sta rasli ob koncentraciji monenzina 10 in 150 µM in 
primerjali njune fenotipske, metabolne in genetske značilnosti z divjim tipom 
iste vrste. 
S plinsko kromatografijo smo analizirali sestavo membranskih dolgoverižnih 
maščobnih kislin in fermentacijskih produktov, z API testom pa ugotavljali 
razgradnjo različnih ogljikovih hidratov. Z gojenjem mutant in divjih tipov na 
trdnem gojišču v prisotnosti antibiotskih diskov ali trakov z gradientom 
antibiotika smo ugotavljali, ali se odpornost bakterij, adaptiranih na monenzin, 
spremeni proti klinično in veterinarsko pomembnim antibiotikom. Rezultati so 
se za izbrani vrsti bakterij razlikovali, kar kaže na različne mehanizme pri obeh 
sicer sorodnih vrstah. Povečana odpornost adaptiranih sevov proti monenzinu 
je dolgotrajna, saj se je ohranila tudi po 29 precepljanjih v gojišču brez 
monenzina. Ob primerjavi genomov adaptiranih bakterij in divjih tipov iste 
vrste smo odkrili manjše število razlik v genomih, vendar doslej za nobeno 
nismo uspeli nedvomno dokazati, da omogoča povečano odpornost proti 
monenzinu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Prevotella; monenzin; odpornost proti antibiotikom 
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Bakterija Mycobacterium avium podvrste paratuberculosis (MAP), povzročitelj 
Johne-jeve bolezni pri prežvekovalcih, lahko preživi v gostiteljevih makrofagih 
dalj časa preden se vzpostavi simptomatska okužba. Prav tako lahko dalj časa 
preživi tudi v okolju izven gostitelja. Dostopnost železa je omejena, tako v 
gostiteljivih makrofagih kot v okolju. Pri tem pa bakterija MAP ne proizvaja 
sideroforov in vivo in je odvisna od dodanega mikobaktina (siderofor) in vitro, 
zato ni jasno, kako MAP vzdržuje homeostazo železa v gostitelju in okolju.  
V raziskavi smo (i) izvedli primerjavo nukleotidnih zaporedij operonov za 
sintezo mikobaktina (mbt-operoni) med šestimi sevi bakterije podvrste MAP 
(goveji in ovčji tipi) ter sorodnimi bakterijami Mycobacterium avium podvrste 
hominissuis (MAH) in Mycobacterium avium podvrste avium (MAA), ki v 
nasprotju z MAP proizvajata lastni mikobaktin, in (ii) s kvantitativnim PCR v 
realnem času primerjali izražanje genov mbt-operona v pogojih pomanjkanja 
železa med MAP govejega tipa in MAH. 
V mbt-operonih smo pri različnih sevih MAP ugotovili kopičenje več 
nesmiselnih mutacij v primerjavi z mbt-operoni pri MAH in MAA. Mutacije se 
razlikujejo med posameznimi tipi MAP (goveji in ovčji tip), zato najverjetneje 
ni enotnega genetskega vzroka za okvaro v sintezi mikobaktina pri MAP v 
primerjavi z MAH in MAA. Kljub številnim mutacijam smo zaznali izražanje 
vseh genov mbt-operona pri govejem tipu MAP, kar med drugim kaže na 
ohranjenost delovanja na železo odzivnega transkripcijskega regulatorja IdeR. 
Ravni transkriptov genov mbt-operona so bile precej višje, ravni bfrA gena 
(shranjevanje presežnega železa) pa precej nižje pri MAP kot pri MAH.  
Sklepamo, da je zaradi okvare v sintezi mikobaktina motena oskrba z 
železom, kar se kaže v povišani aktivnosti IdeR reguliranih genov. Zaradi 
degenerativne evolucije predvidevamo, da mbt-operoni niso potrebni za 
preživetje MAP. Ker pa so ohranjeni sistemi za privzem mikobaktina, 
predvidevamo da so eksogeni mikobaktin ali sorodni siderofori možni viri 
železa v naravnem okolju MAP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: mikobakterije; železo; siderofori 
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V zadnjih letih je postala analiza 16S rRNA z uporabo novih tehnologij 
sekvenciranja, t.i. sekvenciranja nove generacije (NGS), osrednja metoda pri 
analizi kompleksnih mikrobnih okolij. Poglavitna prednost novih tehnologij je 
večja globina analize, ena glavnih težav pa ločevanje šuma od prave biološke 
informacije. Zaradi hitrega razvoja in padajoče cene NGS pri opisu mikrobne 
združbe ni več omejujoč dejavnik globina sekvenciranja, ampak izbira 
primerne tehnologije v povezavi z ustreznim načinom obdelave. Ovrednotenje 
in primerjava algoritmov za obdelavo podatkov ne sledi razvoju pri samem 
pridobivanju sekvenc. Za interpretacijo rezultatov je ključna razvrstitev 
pridobljenih sekvenc v smiselne enote, t.i. operacijske taksonomske enote 
(OTU). Na primeru analize 60 humanih fekalnih vzorcev, iz katerih smo s 
tehnologijo Illumina MiSeq pridobili pet milijonov surovih sekvenc variabilne 
regije 4 bakterijskega gena za 16S rRNA, smo primerjali že uveljavljeno 
metodo združevanja sekvenc v OTU, ki temelji na izračunu podobnosti med 
sekvencami in združevanjem z algoritmom povprečne oddaljenosti, z nedavno 
objavljenim algoritmom UPARSE (Edgar 2013). Ta ne temelji le na podobnosti 
med sekvencami, ampak najprej poišče jedra OTU (centroide), pri čemer 
predpostavi, da je centroid sekvenca, ki smo jo največkrat zabeležili (lokalni 
maksimum). Osredotočili smo se na uvrščanje sekvenc v OTU na podlagi 
kriterija 3% razlike (97% podobnost), ki velja za najboljši približek 
mikrobiološke vrste. Količina ustvarjenih OTU, ki je grobo merilo za kvaliteto 
algoritma, pri čemer velja, da so boljši tisti z manj ustvarjenimi OTU, je bila 
manjša pri algoritmu UPARSE, poleg tega pa smo te OTU lažje povezali z že 
opisanimi vrstami. Pri različnih načinih ocene mikrobne pestrosti so se 
pokazale dodatne razlike med algoritmoma. Oba sta del večjih programskih 
okolij za obdelavo sekvenc (mothur in USEARCH) z lastnimi napotki za 
obdelavo sekvenc, ki smo jih za potrebe opisane primerjave združili v enoten 
postopek, hkrati pa smo opazovali učinek posamezne stopnje v analizi na 
končni rezultat. 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: mikrobna pestrost; sekvenciranje nove generacije; 16S rRNA 
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V zadnjem času so vedno pogostejši opisi osamitve novih, doslej še 
nepoznanih mikrobnih vrst. V teh opisih avtorji pogosto uporabljajo nove 
izolacijske pristope, od simulacije in situ razmer, uporabe signalnih molekul, 
novih gojišč, tehnik, ki omogočajo izolacijo posameznih celic, do uporabe 
molekularnih metod. Mnogi pristopi temeljijo na osamitvi velikega števila 
izolatov v začetnih fazah, čemur sledi čim bolj učinkovito presejalno 
selekcioniranje. Le-tega lahko izvedemo na osnovi fenotipskih ali genotipskih 
kriterijev. V okviru slednjih uporabljamo bolj ali manj specifične verižne 
reakcije s polimerazo, v katerih praviloma namnožujemo informativne odseke 
mikrobnih genomov, najpogosteje ribosomske gene. Analiza sekvenc le-teh 
omogoča enostavno identifikacijo izoliranih bakterij, vendar pogosto le do 
nivoja rodu, le redko pa do podvrstnega nivoja ali celo do nivoja diskriminacije 
med različnimi sevi iste vrste. DGGE je metoda, ki omogoča razlikovanje med 
enako dolgimi PCR pomnožki informativnih tarčnih sekvenc na osnovi internih 
razlik v nukleotidnem zaporedju. V našem delu smo preučili možnost uporabe 
tehnike DGGE, s katero smo ločevali PCR pomnožke variabilnih regij V2-V3 
gena za 16S rRNK, za diskriminacijo že izoliranih in opisanih ter novih 
bakterijskih sevov iz različnih vrst in rodov iz debla Bacteroidetes. Pokazali 
smo, da lahko na podlagi profilov DGGE zanesljivo ločimo predstavnike 
različnih vrst iz rodov Prevotella, Bacteroides in Rikenella, medtem ko imajo 
sevi iz iste vrste enak profil. Rezultate smo primerjali z rezultati dolžinskega 
polimorfizma regij ITS (angl. internaly transcribed spacer region) in nekaterih 
drugih molekularnih tehnik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: tipizacija; DGGE; Bacteroidetes 
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Bakterijska konjugacija je mehanizem horizontalnega genskega prenosa med 
bakterijami, pri katerem se po vzpostavitvi kontakta med donorsko in 
recipientsko bakterijsko celico konjugativni plazmid prenese iz donorja v 
recipienta. Konjugacija je med bakterijskimi vrstami široko prisotna in med 
bakterijskimi populacijami pospešuje prenos genov različnih virulentnih 
dejavnikov in odpornosti proti antibiotikom, ki so pogosto zapisani na 
konjugativnih plazmidih. Plazmid F je najbolje raziskani konjugativni plazmid. 
Naravno je prisoten v nekaterih sevih bakterije Escherichia coli in se prenaša 
med sevi E. coli in nekaterih drugih enterobakterij. 
Da bi raziskali potencial različnih kliničnih uropatogenih sevov bakterije E. coli 
za sprejem konjugativnih plazmidov tipa F, smo ugotavljali frekvence 
konjugacij konjugativnega plazmida pOX38, ki je derivat plazmida F, iz 
laboratorijskega seva E. coli HB101 v različne klinične seve E. coli izolirane iz 
okužb urinarnega trakta pri človeku ter za primerjavo, v laboratorijski sev 
E. coli RU4405. Med kliničnimi izolati smo za ugotavljanje frekvenc konjugacij 
izbrali deset kliničnih sevov iz zbirke uropatogenih sevov E. coli Katedre za 
molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov BF UL, pri katerih smo 
predhodno z metodo PCR ugotovili odsotnost genov replikacijskih regij RepFIA, 
RepFIB, RepFIC in RepFIIA ter genov traJ in traT, potrebnih za konjugativni 
prenos plazmida F. Konjugacijo smo izvedli z inkubacijo bakterijskih kultur 
donorja in recipienta na agarski plošči. Po štirih urah smo opazovali titra 
transkonjugant in recipientskih celic in frekvenco konjugacije izračunali kot 
razmerje med njima. Poskuse smo izvedli v triplikatih. Najvišjo frekvenco 
konjugacije (5,2×10-2) smo opazili pri laboratorijskem sevu RU4405. Pri 
kliničnih izolatih smo opazili nižje frekvence konjugacije, med posameznimi 
sevi pa so se pokazale do 10.000-kratne razlike v frekvenci konjugacije. 
Med uropatogenimi sevi E. coli smo ugotovili velike razlike v sposobnosti 
sprejema konjugativnega plazmida pOX38. Za natančno razjasnitev vzrokov 
za opažene razlike bodo potrebne dodatne raziskave. 
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Sekvenciranje novih generacij je postalo dragoceno orodje za karakterizacijo 
mikrobne združbe bodisi na ravni funkcionalnih, gospodinjskih ali 
taksonomskih genov. Direktne primerjave kratkih segmentov sekvenc, ki jih 
generirajo ti pristopi, omogočajo zgolj omejen biološki vpogled zaradi 
primerjave različnih odsekov tarčnih genov pridobljenih z različnimi začetnimi 
oligonukleotidi, ki se jih mapira na različne regije genov cele dolžine. SMRT® 
sekvenciranje s PacBio RS in PacBio® RS II omogoča analizo genov v dolžini 
(~1500 bp). Da bi zagotovili vpogled v razlike med signali, ki izhajajo iz 
uporabe celotne dolžine genov, glede na različne krajše segmente iz uporabe 
različnih parov začetnih oligonukleotidov v različnih tehnoloških platformah, 
smo združili podatkovni bazi RDP II in SILVA, s čimer smo si zagotovili 
konsenz glede števila in identitete sekvenc gena za 16S rRNA bakterij, ki 
pokrivajo celotno dolžino gena. Glede na znan nabor velikega števila sekvenc 
polne dolžine, ki smo ga opredelili kot tarčno mikrobno združbo z znano 
identiteto vsake sekvence, smo ocenili (i) učinke sekvenciranja do različne 
globine; (ii) učinke sekvenciranja z uporabo različnih parov začetnih 
oligonukleotidov; (iii) učinke sekvenciranja do različne globine posamezne 
mikrobne združbe prepoznane z različnim parom začetnih oligonukleotidov. 
Nastale nize podvzorcev originalne združene baze smo analizirali s 
programoma mothur in R, ter hišnimi rutinami v C++ in python. Rezultati 
kažejo, da raznoliki pristopi k sekvenciranju z začetnimi oligonukleotidi 
generirajo signifikantne razlike med nastalimi nabori sekvenc (polnih dolžin), 
ter da primerjave naborov sekvenc iz neenake globine sekvenciranja in 
različnih parov začetnih oligonukleotidov vodijo do napačnih rezultatov glede 
odnosov med proučevanimi mikrobnimi združbami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: sekvenciranje; mikrobne združbe / metagenomika; bioinformatika 
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Mikrobiološka zbirka Ex predstavlja pomemben integralni del infrastrukturnega 
centra Mycosmo, ki deluje v okviru MRIC UL. Ex, ki je bila ustanovljena leta 
1998, se nahaja na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete UL. Zbirka 
trenutno obsega 9800 sevov gliv, 1500 sevov bakterij in 50 sevov arhej. 
Velika večina sevov je javno dostopna. Podatki o kulturah so objavljeni v 
katalogu sevov na spletni strani (http://www.ex-genebank.com/).  
Zbirka Ex je edinstvena v svetovnem merilu, ker je specializirana na 
ekstremofilne glive, ki so bile tekom let osamljene iz različnih skrajnostnih 
okolij. Prevladujejo izredno hladna okolja polarnih in visokogorskih ledenikov, 
morska voda, sneg in slana okolja solarnih solin in slanih jezer. Sevi 
ekstremofilnih gliv so bili osamljeni tudi iz vročih puščav, okolice gejzirjev, 
morskih globin ter s hranilnimi snovmi izredno revnih okolij, kot so kamnine in 
voda. V zadnjih letih smo zbirko Ex obogatili še s sevi osamljenimi iz 
ekstremnih okolij naših domov, predvsem iz gospodinjskih aparatov in kuhinj. 
Za vodenje podatkov o sevih je bil razvit računalniški program Biotree. 
Poglavitna naloga mikrobiološke zbirke Ex je poleg osamitve mikroorganizmov 
tudi njihova identifikacija in shranjevanje na genetsko stabilen način. Večina 
kultur je identificirana na osnovi fenotipskih znakov (makro- in 
mikromorfologija, biokemijski testi) in molekularnih značilnosti (nukleotida 
zaporedja za identifika-cijo pomembnih odsekov DNA). S pomočjo različnih 
identifikacijskih tehnik smo v zadnjih desetih letih identificirali in opisali več 
kot 20 novih glivnih vrst. Kulture so shranjene predvsem v tekočem dušiku (-
140 do -196°C) ali pri izjemno nizkih temperaturah (-80°C). Zbirka Ex nudi 
naročnikom različne usluge: varno shranjevanje sevov na osnovi zaupne 
pogodbe, osamitev in identifikacijo mikroorganizmov po naročilu in v sklopu 
Mycosmo centra izvedbo različnih analiz.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Mycosmo; mikrobiološka zbirka; ekstremofili 
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Ruminococcus flavefaciens je ena od treh najpomembnejših celulolitičnih 
bakterijskih vrst v vampu prežvekovalcev in debelem črevesu drugih 
rastlinojedih sesalcev. Njena izjemna učinkovitost pri anaerobni razgradnji 
(hemi)celuloznih substratov je povezana s sintezo zunajceličnih multi-
encimskih kompleksov, celulosomov.  
V pričujočem delu smo na genomski in proteomski ravni preučili celulolitični 
sistem mutant R. flavefaciens 007, ki se razlikujeta po sposobnosti razgradnje 
bombaža (enako dobro pa rasteta na celobiozi, ksilanu in mikrokristalinični 
celulozi). Analiza osnutka genoma je pokazala, da imata seva ogrodje 
celulosomov sestavljeno iz petih skafoldinov, ki so kodirani v gruči genov z 
ohranjenim zaporedjem (scaC-scaA-scaB-cttA-scaE). Na osnovi modularne 
zgradbe domnevnih skafoldinov smo nato predvideli tudi zgradbo celulosomov. 
Nabor genov za celulaze, ki smo jih identificirali v osnutku genoma seva 007C 
obsega po en zapis za encima s katalitskima domenama GH48 in GH44 ter 
širok spekter domnevnih endoglukanaz iz družin GH9 in GH5. Pri večini teh 
encimov smo identificirali dokerinske domene, kar kaže na to, da so vezani v 
celulosome. Module za vezavo na celulozo (CBM) smo identificirali le v 
kombinaciji s katalitskimi domenami GH9. Analiza zunajceličnih proteinskih 
frakcij (z 2D-GE, LC-ESI-MS/MS in encimogrami) je pokazala, da v 
celulosomih kultur, ki rastejo na celulozi, prevladujejo trije encimi: domnevna 
endoglukanaza iz družine GH9, domnevna eksoglukanaza iz družine GH48 in 
domnevna ksilanaza/mananaza iz družine GH26. Poleg prevladujočih encimov 
se v mnogo nižjih koncentracijah izraža še raznolik spekter drugih 
endoglukanaz. Večje endoglukanaze (ki po Mw večinoma ustrezajo GH9 z 
lastnimi CBM ali Dok-1) se izražajo konstitutivno, iz česar sklepamo, da so 
najverjetneje pomembne v začetnih fazah razgradnje celuloze (pritrjanju in 
amorfogenezi). Po drugi strani smo manjše encime (ki po Mw ustrezajo GH5) 
zaznali šele v supernatantu kultur v stacionarni fazi, iz česar sklepamo, da gre 
za encime, ki cepijo produkte prve stopnje hidrolize. 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: celulaze; celulosomi; Ruminococcus flavefaciens 
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Številni okoljski dejavniki vplivajo na strukturo mikrobnih združb, njihovo 
aktivnost in lastnosti okolja prebavnega trakta, vendar ne glede na večino 
sprememb sistem zagotavlja podlago za pretvorbo energije ter s tem 
dolgoročno stabilni soobstoj različnih gostiteljev in lastne specifične črevesne 
mikrobiote preko geoloških časovnih okvirov. Ker so se metodološki pristopi 
izkazali za največji vir sistematičnih napak v primerjavah mikrobnih združb 
med različnimi organizmi iste vrste ali med različnimi vrstami, smo preizkusili 
številne metode na vzorcih iz različnih vrst sesalcev z namenom preveriti 
izvedljivost takega pristopa za prihodnje rutinske analize mikrobiomov: (i) 
analize fizikalno-kemijskih parametrov; (ii) analize metabolnih lastnosti 
pritrjene in planktonske frakcije v primerjavi s celokupno; (iii) analize 
strukture mikrobnih združb bakterij in arhej; ter (iv) analitski pristopi k analizi 
podatkov. Uporabili smo modelni sistem vsebine prebavil štirih vrst sesalcev, 
ki zajema v veliki meri razlike med različnimi tipi prebavil: prežvekovalci in 
glodalci (kot pre- in post- peptični fermentatorji), vsejedi ter zveri. Drugi 
namen študije je bil (i) oceniti obseg raztrosa podatkov zaradi sodelovanja 
različnih operaterjev na pridobljene podatke ter (ii) ovrednotiti usposobljenost 
skupine študentov za opravljanje industrijsko orientiranih preiskav in meritev 
v 1.letniku študija MSc Mikrobiologija, ter (iii) spodbuditi ozaveščenosti o 
pomembnosti in pomenu aktivnosti s simulacijo rednega laboratorijskega 
delovnega dne in pripadajočih dolžnosti. Rezultati kažejo, (i) da so se 
operaterji samostojno organizirali in razdelili naloge; (ii) uspešno izvedli vse 
metode; (iii) pridobili relevantne podatke; (iv) jih kritično vrednotili in 
interpretirali v obsegu svojega znanja; (v) da so raztrosi podatkov (RSD) 
tipično primerljivi s tistimi iz avtomatiziranih analitskih procedur (<10%) in 
torej ponazarjajo v največji meri variabilnosti samega biološkega materiala. Iz 
tega izhaja, da so se motivirani študenti MSc ob ustreznem vodenju sposobni 
spoznati z neznanimi protokoli ter izvesti laboratorijsko in analitsko 
kompleksne eksperimentalne naloge, rezultate obdelati, izsledke interpretirati, 
ter se približati izvajanju analitskih procedur v industrijskih laboratorijih za 
generiranje kvalitetnih setov podatkov.   
 
 
 
Ključne besede: usposobljenost študentov; struktura in aktivnost mikrobnih združb; prebavni 
trakt 
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Pri razvoju in širjenju odpornosti proti antibiotikom je konjugacija eden izmed 
poglavitnih procesov, ki omogoča horizontalni prenos genov med celicami. 
Konjugacijski sistemi v mobilnih genetskih elementih se razvijajo s 
kompenzacijskimi spremembami, ki omogočajo prilagoditev tako različnim 
pogojem kot tudi različnim gostiteljem. Regija oriT je izredno pomembna za 
prenos konjugativnega plazmida in je substrat za nastanek relaksacijskega 
kompleksa, ki omogoča prenos mobilnega elementa. Rezultati preteklih 
raziskav nakazujejo, da je substrat oriT evolucijsko povezan s centralno 
komponento kompleksa, encimom relaksazo. Ker nastanek relaksacijskega 
kompleksa in njegovo delovanje regulirajo strukturne lastnosti DNA v regiji 
oriT, smo raziskali, če so te lastnosti evolucijsko ohranjene glede na 
nukleotidna zaporedja pripadajočih relaksaz. Pri tem smo temeljili na 
spoznanju raziskovalcev, da so na podlagi ohranjenosti aminokislinskih 
zaporedij določenih relaksaz definirane različne konjugativne skupine mobilnih 
elementov.  
Z računskim napovedovanjem strukturnih lastnosti DNA s pomočjo modelov 
Nearest Neughbour in Peyrard–Bishop–Dauxois v regijah oriT in z uporabo 
algoritmov strojnega učenja smo pokazali, da skupine mobilnih elementov 
lahko natančno razločimo z napovedanjem strukturnih lastnosti regij oriT 
(klasifikacijska natančnost 99%). Obratno pa skupine mobilnih elementov zelo 
slabo razločimo z uporabo nukleotidnih zaporedij teh istih regij (klasifikacijska 
natančnost 58%).  
Glede na naše ugotovitve lahko trdimo, da so strukturne lastnosti regij oriT 
evolucijsko ohranjene glede na nukleotidno zaporedje pripadajočih relaksaz. 
Strukturna lastnost regije oriT je torej del konjugacijskega sistema in se 
razvija s proteinskimi komponentami sistema po principu koevolucije. 
Predvidevamo, da različna DNA zaporedja lahko tvorijo podobne strukturne 
lastnosti in s tem so enako učinkoviti substrati za točno določen tip relaksaze. 
Strukturna lastnost mesta oriT na plazmidih je zaradi tega pomembna pri 
razvoju novih metod napovedovanja procesov, ki omogočajo konjugacijo, in s 
tem nadzorovanja širjenja odpornosti proti antibiotikom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: horizontalni prenos genov; odpornost proti antibiotikom; bioinformatika 
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Pri metagenomskih analizah združb mikroorganizmov, ki temeljijo na 
pomnoževanju dela gena za 16S rRNA s pomočjo verižne reakcije s polimerazo 
(PCR), pogosto predstavlja ravno PCR ozko grlo analize. Tako pogosto vidimo 
v elektroforetskih agaroznih gelih razmazane lise ali pa lise napačnih velikosti, 
kar se smatra kot rezultat nespecifičnosti PCR reakcije. Domnevni pomnožki 
različnih velikosti zahtevajo eliminacijo, bodisi z izrezovanjem fragmentov ali 
pa z optimizacijo PCR. V tej raziskavi testiramo hipotezo, da zakasnjeno 
potovanje DNA v agarozi v električnem polju ne povzročajo napake v PCR, 
temveč to povzročajo strukture dvojnoverižne DNA, ki so posledica parjenja 
pomnožene enoverižne DNA. 
S pomnoževanjem genov za 16S rRNA in heterogenih sintetičnih 
oligonukletodov smo ugotovili, da je obseg razmazane lise v agaroznih gelih 
sorazmeren s heterogenostjo nukleotidnega zaporedja variabilnih regij v genih 
za 16S rRNA. Pri tem pa so isti PCR produkti v alkalnem denaturacijskem gelu 
kazali ustrezno velikost. V eksperimentalnem sistemu sta se torej na podlagi 
parjenja DNA tvorili dve ločeni skupini struktur, lisa in razmazana lisa. Skupini 
struktur smo izolirali in sekvencirali z uporabo novo razvite metodologije za 
elektroelucijo. Morali smo predvsem razviti nov bioinformatski postopek za 
karakterizacijo parjenja verig DNA, s katerim smo potrdili, da nastaja 
razmazana lisa v agaroznem gelu zaradi nepopolnega parjenja pomnožene 
DNA v zelo heterogenih tarčnih DNA matricah za PCR in ne zaradi 
nespecifičnosti PCR. 
Učinek nepopolnega parjenja DNA narašča sorazmerno s heterogenostjo DNA. 
Koncentrirana heterogena DNA tvori strukture, ki vodijo v nepravilno ravnanje 
z vzorcem DNA. Ker pa je razmazana lisa v agaroznih gelih le strukturni del 
pravilno pomnožene DNA, nosi pomembno informacijo o bogastvu in 
raznolikosti združbe. Napačno ravnanje z vzorci 16S rRNA, v smislu 
povečevanja ostrosti pogojev ali pa izrezovanja fragmentov, tako vodi v 
podcenjevanje bogatosti in raznolikosti bakterijskih vrst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: metagenomika; pomnoževanje s PCR; bioinformatika 
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